
میزان ماده مؤثره
مایــع: تعــداد کل ســوش هاى پروبیوتیک بیش از   1012 در هرلیتر

پــودر: تعداد کل ســوش هاى پروبیوتیــک بیش از   1012 در هر کیلوگرم

میزان مصرف
پــودر: 200 گرم به ازاى هر 10000 پرنده در خوراك 

مایــع: نیم لیتر به ازاى هر 10000 پرنده در آب آشــامیدنى

 
تداخالت داروئى

این محصول ترکیبى کامال طبیعى اســت و با انواع ویتامین ها و واکســن ها ســازگار اســت و  به عملکرد بهتر آنها کمک مى نماید. 

شرایط نگهدارى
در جاى خشــک و خنک و دور از نور مســتقیم آفتاب نگهدارى شــود.

جهت ماندگارى بهتر درصورت باز شــدن پلمپ بســته بندى و مصرف مقدارى از فرآورده، از بسته شــدن درب قوطى اطمینان حاصل کنید.
فقط براى مصارف دامپزشــکى استفاده شود.

دور از دســترس کودکان نگهدارى شود.

تاریخ انقضاء   
پــودر: 24 ماه پس از تولید

مایــع: 12  ماه پس از تولید

شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا 
آدرس: کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربى
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سین بیوتیک

پودر مخلوط در خوراك
مایع محلول در آب

انواع طیور

گروه مکمل

شکل مکمل

گونه هدف

ترکیبات

تقویت عملکرد سیستم ایمنی
کاهش ضریب تبدیل مواد غذایى  

سرکوب فرآیندهاى عفونى در روده  
جلوگیرى از صدمات ناشى از استرس و بهبود عملکرد گله 

کاهش گاز آمونیاك و رطوبت بستر در سالن هاى پرورش طیور 
کاهش و کنترل کوکسیدیوز  

کاهش مصرف دارو (آنتى بیوتیک ها)
کاهش آلودگى هاى  اى کوالى، سالمونال و کلستریدیوم

کاهش بیمارى هاى گوارشى و افزایش سالمت گله 
کاهش گاز آمونیاك و رطوبت بستر در سالن هاى پرورش

افزایش میزان تولید تخم مرغ 
افزایش جذب رنگدانه، کلسیم و فسفات و متعاقب آن بهبود 

بهبود استحکام پوسته و کاهش تعداد تخم مرغ هاى کثیف و شکسته 
بهبود تولید تخم مرغ در شرایط استرس گرمایى 

افزایش تعداد تخم مرغ هاى بارور
کاهش آلودگى  اى کوالى، سالمونال و کلستریدیوم

مزایاى مصرف هایپروتکت دى پالس در گله هاى گوشتى و پولت 

     مزایاى مصرف هایپروتکت دى پالس در طیور تخم گذار و مادر

انتروکوکوس فاسیوم
پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى

استرپتوکوکوس ترموفیلوس
الکتوباسیلوس بولگاریکوس
الکتوباسیلوس رامنوسوس

الکتوباسیلوس پالنتاروم
الکتوباسیلوس کازئى

پرى بیوتیک (دکستران)

مکانیسم عمل پروبیوتیک هاى این فرآورده
باکترى هاى مورد اســتفاده در هایپروتکت بیشــتر باکترى هاى تولید کننده اســید الکتیک هســتند. با فعالیت این باکترى ها در روده اســید الکتیک تولید 
مى شــود و pH محیط روده کاهش مى یابد و درنتیجه ســبب توقف رشــد باکترى هاى مضر از جمله باکترى هاى اى کوالى و سالمونال مى شوند. مهمترین 
محل فعالیت پروبیوتیک هاى باکتریایى، روده است. باکترى هاى پروبیوتیکى به عنوان قواى کمکى وارد روده شده و در آنجا تکثیر و محیط مناسبى را از 

نظر فعالیت هضمى و جذبى ایجاد مى کنند و بدلیل توانایى اتصالشــان به دیواره روده از اســتقرار و بیماریزایى پاتوژن ها جلوگیرى مى کنند.
پروبیوتیک موجود در این فرآورده از طریق ایجاد محیط مناســب براى فعالیت هضمى و جذبى به عنوان محرك رشــد عمل مى کند و همچنین با اصالح 
مورفولوژى روده سبب افزایش تولید موسین و در نتیجه افزایش میکروارگانیسم هاى مفید و کاهش کلى فرم ها مى شود که تاثیر به سزایى در زمان تنش دارد.

مکانیسم عمل پرى بیوتیک در این فرآورده
پرى بیوتیک دکستران یک الیگوساکارید به همراه حامل سـاکاروز است. از ویژگى هاى منحصر به فرد این پرى بیوتیک قابلیت انحالل آن در آب مى باشد 

که این پرى بیوتیک را از سایر پرى بیوتیک ها متمایز مى کند.
دکســـتران الیگوساکاریدى است که از تخمیر و رشد باکترى لوکونوستوك مزنتروئیدس در محیط با پایه ساکارز تولید مى شود. 

دکستران در برابر آنزیم هاى معده تک معده اى ها مقاوم و بدون تغییر از آنها عبور کرده و به روده مى رسد. در محیط روده تنها باکترى هایى که داراى آنزیم 
دکستراناز هستند مانند باکـترى هاى مفید تولید کننده اسید الکتیک (ترکیب باکتریایى این محصول) قادر به استفاده از آن مى باشند. بدین ترتیب پرى بیوتیک 
موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شدن میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک در روده کمک کرده و در نهایت از رشد باکترى هاى بیماریزا مانند اى کوالى و 

سالمونال ممانعت بعمل مى آید.
دکستران و اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر تولید شده توسط باکترى هاى پروبیوتیک تحریک کننده سیسـتم کمپلمان دستگاه ایمنى هستند و دستگاه گوارش 
بعنوان اندامى که بیشترین سلول هاى ایمنى را دارد از این نظر بسیار حائز اهمیت است. پرى بیوتیک موجود در این محصول با تسریع رشد و کلونیزاسیون 

میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک، جلوگیرى از رشد پاتوژن ها و تحریک سیستم کمپلمان دستگاه ایمنى سبب بهبود عملکرد و سالمتى حیوان مى شود.


