
ШАНТІ ВЕТШАНТІ ВЕТ
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100% NATURAL

        ЦІЛЮЩА СИЛА 
РОСЛИН У ДІЇ

Допомагає усунути інфекцію різної етіології
Підтримує тонус шлунково-кишкового тракту
Зменшує негативний вплив стресів
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ШАНТІ ВЕТШАНТІ ВЕТ
SHANTI VET

100% NATURAL

        ЦІЛЮЩА СИЛА 
РОСЛИН У ДІЇ

Порошок (водорозчинний)
застосовується перорально разом з
питною водою з розрахунку 90 г на

1000 л води в продовж 5 діб



Склад:
100 г продукту містить сухі екстракти:
Андрографіса волотистого  (Andrographis paniculata) –  
25 г, Імбиру (Zingiber officinale) –  25 г, Галега лікарська  
(G alega officinalis) –  25 г.  Тефрозії пурпурної (Tephrosia 
purpurea) -25г.  Кількісний вміст може змінюватися 
залежно від вимог замовників, але не більше ніж ± 5 %. 
Форма випуску: Порошок (водорозчинний) 
Фармакологічні властивості:

- ШАНТІ ВЕТ використовують як добавку комплексу
біологічно активних речовин рослинного походження до
раціону сільськогосподарської птиці (кури-бройлери,
несучки, качки, гуси, індики, перепілки тощо) з метою
створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки
нормального функціонування бронхолегеневої системи,
процесів жовчовиділення й травлення, зменшення
негативного впливу стресу різної етіології в складі питної
води або корму за допомогою перорального введення.
- ШАНТІ ВЕТ використовується для бройлерів і несучок
після вакцинації . Може бути введена як ад’ювантна терапія
під час інфекційних захворювань, при хронічних
респіраторних захворюваннях і пташиному грипі,
використовуеться після вакцинації та інших респіраторних
інфекціях. Клінічні ефекти, зумовлені вираженою
антисептичною, протимікробною й протизапальною дією.
Обумовлює цілеспрямовані системні ефекти:
- Секреція травних ферментів: полегшує секрецію
протеолітичних, амілолітичних і ліполітичних ферментів, які
прискорюють перетравлення їжі.
- Нормалізація травлення: допомагає при лікуванні
шлунково-кишкових розладів, тонізує травний тракт.
- Гепатопротекторна дія: стабілізує мембрану клітин
печінки, сприяє відновленню й регенерації печінки, захищає
її від токсинів і хімічних речовин.
- Підтримує бар’єрні функції слизової оболонки кишечника
та динамічну рівновагу між слизовим шаром, епітеліальними
клітинами, мікробіотою та імунними клітинами в кишечнику.
Контролює секрецію глікогену печінкою і, як наслідок,
зменшує негативний вплив стресів.

 Вид тварин:
Свійська птиця (кури-бройлери, несучки, качки, гуси, індики, 
перепілки тощо).
Передозування (симптоми, невідкладні заходи, 
антидоти) : Н   емає.
Спеціальні застереження для обслуговуючого 
персоналу :
Дотримуватися заходів безпеки при роботі із сипучими 
речовинами
Термін придатності : 24 місяці від дати виготовлення. 
Умови зберігання :
У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей 
місці при температурі від 5 до 30 ºС та відносній вологості не 
більше ніж 80%.

Показання до застосування:
- профілактика, а також у складі комплексної терапії при
інфекціях різної етіології, захворюваннях печінки та
шлунково-кишкового тракту птиці;
- використовується з перших днів після вилуплення, перед
та після вакцинації, при транспортуванні, зміні раціону та
наявності мікотоксинів у кормах, при імуносупресії, при
підвищеній температурі, при розкльовуванні, при переводі
з ремонтного молодняка у доросле стадо, при виході на пік
продуктивності.
- підвищення збереженості й продуктивності птиці,
покращення зоотехнічних показників і конверсії корму.

Протипоказання : Немає.
Особливі застереження при використанні:
При приготуванні кормову суміш не підігрівати вище 
40 ºС. Уникати вдихання пилу. Необхідно дотримуватися 
загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил
Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії : 
Не встановлено.
Дози й способи введення:
Кормова добавка застосовується перорально разом із 
питною водою з розрахунку 90 г на 1000 л води впродовж 5 
діб. Необхідну кількість кормової добавки спочатку змішують 
з невеликою кількістю води, а потім робочий розчин додають 
у систему випоювання. Рекомендований інтервал між 
повторними застосуваннями 30–40 діб. Можливе коригування 
тривалості курсу та інтервалу ветеринарним лікарем або 
фахівцем залежно від зоотехнічних показників і стану 
здоров’я птиці.
Виробник сировини зареєстрований у:
Генеральній дирекції медичного здоров’я та сімейного 
благополуччя, Індія.
Відповідає міжнародним стандартам.
Країна походження сировини: Індія (India).

Внесено до бази даних, технічні умови України, 
02568319/005355 від 08.12.2020 М    інекономрозвитку  України. 
ТУ У 10.9-39622483-002:2020
Висновок: Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів. Д      СЕЕ      № 
12.2-18-2/16147 від 21.07.2020. 
Виробник, замовник і власник торгової марки:      
Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська,     2 / 1, м. .КиІв, 
02090, Україна. Тел.: +380676031932, 
www.amma.ua 
Місцезнаходження виробничих потужно стей:
просп. Правди, 80-В, м. Київ, Україна.

Партія №:
Дата виготовлення:
Вжити до:Вага:
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