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С ОМІ  ВЕТС ОМІ  ВЕТ
SOMI VET

100% NATURAL

При захворюваннях дихальних шляхів різної етіології 
Має антитоксичну спрямованість, стимулює імунну 
реактивність, володіє відхаркувальними, в'яжучими, 
протизапальними та спазмолітичними властивостями.



        ЦІЛЮЩА СИЛА 
РОСЛИН У ДІЇ

С ОМІ  ВЕТС ОМІ  ВЕТ
SOMI VET

100% NATURAL

Порошок (водорозчинний) 
застосовується перорально разом з 
питною водою з розрахунку 60 г на 

1000 л води впродовж 7 діб



Склад:
100 г продукту містить сухі екстракти:
Куркуми довгої (Curcuma longa)  –  25 г, Імбиру 
(Zingiber officinale) –  25 г, Солодки голої (Glycyrrhiza 
glabra)  –  25 г, Перцю довгого (Piper longum)  -25 г.  
Кількісний вміст може змінюватися залежно від вимог 
замовників, але не більше ніж ± 5 %. 
Форма випуску: Порошок (водорозчинний) 
Фармакологічні властивості:
Обумовлює цілеспрямовані системні ефекти: 

- СОМІ ВЕТ використовують як добавку комплексу
біологічно активних 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 в 
складі питної води або корму за допомогою перорального 
введення.
- СОМІ ВЕТ використовується для бройлерів і несучок після 
вакцинації . Може бути уведена як ад’ювантна терапія під час 
інфекційних захворювань, при хронічних респіраторних 
захворюваннях та пташиному грипі, використовуеться після 
вакцинації та інших респіраторних інфекціях.
- Використовується при дихальній недостатності, яка
викликана високим рівнем аміаку.
- Застосовується як допоміжний засіб дляпрофілактики та в
комплексній терапії при захворюваннях дихальних шляхів 
різної етіології, має антитоксичну спрямованість, стимулює 
імунну реактивність, володіє відхаркувальними, в'яжучими, 
протизапальними та спазмолітичними властивостями.

Показання до застосування:
- Профілактика и підтримуюча терапія захворювань
органів дихання.
- 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 60 г на 1000 л води впродовж 7 
діб. Необхідну кількість кормової добавки спочатку змішують 
із 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).

Партія №:
Дата виготовлення:
Вжити до:Вага:

 Вид тварин:
Свійська птиця (кури-бройлери, несучки, качки, гуси, індики, 
перепілки тощо).
Передозування (симптоми, невідкладні заходи, 
антидоти) : ННемає.
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%.

Зареєстровано в Україні  
за № АВ-08264-04-19  від 04.03.2019

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 21.07.202 . 0
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.
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ПИВ Клінічний центр «Ветмедсервіс>> 

Доклінічні дослідження «СОМІ ВЕТ» 

У нинішніх умовах інтенсифікації птахівництва як галузі, що найбільш 

динамі qно розвивається, надзвичайно актуальним є пошук високоефективних 

шляхів і засобів підвищення продуктивності птиці та збереження поголів'я 

через використання різноманітних біологічно активних речовин та кормових 

добавок. Водночас особливу увагу при застосуванні й упровадженні у 

виробництво нових засобів надають тим речовинам та їх комплексам, які 

дають змогу отримати продукц�ю, що не м1стить хімічних забруднювачів, 

передовсім - лікарських препаратів. Одним із напрямів «екологізації» 

виробництва продукції птахівництва є застосування препаратів та кормових 

добавок, що мають природне походження й здатні виявляти високу 

ефективність без негативного впливу на якість отриманої продукції. 

За промислового ведення птахівництва та утримання великої кількості 
"5 

птиці на обмежених площах одним з основних негативних факторів, що 

впливає на продуктивність птиці та збереження її поголів'я є зроста_ння 

концентрації в повітрі шкідливих газів, насамперед аміаку, які спричиняють 

розлади діяльності системи дихання й підвищення чутливості до інфекцій 

дихальних ШЛЯХІВ.

ТОВ «АММА ЛАЙФ САЄНСІЗ» розроблено препарат «СОМІ ВЕТ» 

(SОМІ VET), який використовують як добавку комплексу біологічно-
. . ..

активних речовин рослинного походження до рацюну сшьськогосподарськ01 

птиці (кури-бройлери, несучки, качки, гуси, індики, перепілки тощо), а також 

тварин інших видів: свиней, овець, кіз, коней і великої рогатої худоби, із 
. . 

метою створення оптимальних д1єтолопчних умов для шдтримки 

нормального функціонування бронхолегеневої системи: у складі питної води 

або за допомогою перорального введення . 

Кормова добавка «СОМІ ВЕТ» використовується для бройлерів і 

несучок після вакцинації від ньюкаслської хвороби. Може бути уведена як 
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ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» 

Доклінічні дослідження «СОМІ ВЕТ» 

ад'ювантна терап1я шд час інфекційних захворювань, при хроючних 

ресшраторних захворюваннях та пташиному грип І, вело генній 

вісцеротропній ньюкаслській хворобі та інших респіраторних інфекціях . 

Використовується при дихальній недостатності, яка викликана високим 

ршнем ам�аку . 

Формула препарату складена відповідно до основних принципш 

індійської системи медицини «Аюрведа». Кормова добавка «СОМІ ВЕТ» 

випускається у двох формах: водорозчинний порошок та розчин. 

«СОМІ ВЕТ» у формі водорозчинного порошку в якосп д1ючих 

речовин містить (у 100 грамах препарату): 

Куркуми довгої (Curcuma longa)  –  25 г, Імбиру 

(Zingiber officinale) –  25 г, Солодки голої (Glycyrrhiza 

glabra)  –  25 г, Перцю довгого (Piper longum)  -25 г.  Кількісний 

вміст може змінюватися залежно від вимог замовників, але не 

більше ніж ± 5 %.  

·"
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НИВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» 

Доклівічні дослідження «СОМІ ВЕТ» 

Впровадження в практику нових препарапв і кормових добавок 

потребує суворого токсикологічного контролю, який передбачає вивчення 

гострої та хронічної токсичності, кумулятивних властивостей, побічної 

негативної дії й наслідків після тривалого застосування, а також наявності 

ембріотоксичності, терато-, мута- й алергогенної дії. 

Дослідження токсичносТІ нових ветеринарних шкарських засобів заведено 

починати з гострого дослщу, тобто одержання інформації щодо 

небезпечності 
 

досшджувано1 речовини для здоров' я в умовах 

короткотривало1 дн, у результат� проведення якого передбачається 

отримання даних про смертельні дози та концентрації (отримані ефекти). 

При одноразовому уведенні визначають параметри токсичності та симптоми 

гострого отруєння. Отже, метою вивчення гострої токсичносТІ є 

б 
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