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Пробіотичні препарати «САНАФЛОР», 
«ВІТАФЛОР», «СОРБФЛОР» -    
для здоров’я вашого поголів’я
В ситуації, що складається при порушенні фізіологічних функцій організму, бактеріальні інфекції ускладняються 
дисбактеріозом з подальшими  наслідками комплікації діагностики і розробки методів боротьби. Флори – синбіотичні 
препарати з набором пробіотичних мікроорганізмів пяти видів і пребіотичних, метабіотичних компонентів. 
Сана-, Віта-, Сорбфлори перешкоджають розвитку і дії на організм умовно-патогенної мікрофлори, а також 
проникненню ендо-, екзотоксинів в макроорганізм.

Компанія ТОВ «Санагрін» роз-
робила серію препаратів нор-
мофлори тварин і птиці «ФЛО-

РІВ» під торговою маркою SANAGRIN 
(«САНАФЛОР», «ВІТАФЛОР», «СОРБ-
ФЛОР»). В склад препаратів «ФЛОРІВ» 
входять пять видів пробіотичної мік-
рофлори, пребіотичні компоненти, 
підкислювачі, антистресори, адапто-
гени і інші інгредієнти для підтримки 
балансу нормофлори і захисних сил 
організму. 

На ринку України компанія «Са-
нагрін» почала діяльність у 2011 році 
і протягом достатньо тривалого пе-
ріоду показала свій професіоналізм, 
надійність і відповідальний підхід до 
справи. Науково-дослідна лабора-
торія розвитку наукових досліджень 
компанії проводить спільно з іншими 
науково-дослідними закладами діаг-
ностичні, скринінгові дослідження 
тварин і птиці. 

Науково-практичний підхід і аналіз 
результатів застосування препаратів 
«ФЛОРІВ» дозволяє в швидкі терміни 
адаптувати склад, схеми використан-
ня флорів для вирішення проблем 
контролю умовно-патогенної мікро-
флори в конкретному господарстві, 
лікування і профілактики захворю-
вань тварин і птиці.

Пробіотичні препарати ТМ SANA-
GRIN найбільш приближені по складу 
до кишкової нормофлори, сприяють 
гармонізації дії кишкового тракту 
тварин і птиці. При регулярному за-
стосуванні цих препаратів знижується 
собівартість продукції, покращується
засвоєння і конверсія корму, зменшу-
ється потреба в екстрених медика-
ментозних обробках, стабілізується 
епізоотична ситуація у відношенні до 
умовно-патогенної мікрофлори. Комп-
лексне застосування усієї серії флорів 

сприяє нормалізації кишкової мікро-
флори після застосування антибіоти-
ків, розвитку нормофлори, підвищен-
ню супротиву організму до зовнішніх 
факторів, а також збереженості і про-
дуктивності тварин і птиці завдяки цим 
екологічно-безпечним засобам, не за-
бруднюючим зовнішнє середовище. 

Препарат пробіотичної нормо-
флори з підкисленням «САНАФЛОР» 
і препарат з гепатопротекторними і 
адаптогенними властивостями «ВІ-
ТАФЛОР» - стримують розвиток умов-
но-патогенної мікрофлори в кишко-
вому тракті і застосовуються 5-ден-
ними курсами 1-2 раза на місяць, в 
дозах: птиці - 1-5 г/100 голів, свиням - 
1-3 г/10 голів, дрібній і великій рогатій 
худобі – 3-20 г/голову. Їх перед засто-
суванням для активації розчиняють 

нехлорованою водою в співвідно-
шенні 1:5-1:10 і настоюють 12-16 го-
дин при кімнатній температурі. Віднов-
лена нормальна пробіотична мікро-
флора синтезує для організму вітаміни 
групи В, необхідні протеїни, ферменти, 
чим сприяє більш повному засвоєнню 
поживних речовин корму, захисту сли-
зової оболонки, створює умови, що 
перешкоджають розвитку патогенних 
процесів, сприяє посиленню секре-
торного імунітету в кішкивнику. 

«СОРБФЛОР» - комплексний пре-
парат, адсорбент-детоксикант і про-
біотик, з гепатопротекторними влас-
тивостями, застосовується з кормом 
протягом періоду вирощування тва-
рин і птиці в дозі 0,5-2,0 кг/т корму. 
Забезпечує стійкий позитивний вплив 
на розвиток і здоров’я організму тва-
рин і птиці, що підтверджено засто-
суваннями на практиці. «СОРБФЛОР» 
адсорбує ендо- і екзотоксини, гармо-
нізує дію нормофлори, а також стри-
мує розвиток умовно-патогенної мі-
крофлори в ШКТ  тварин і птиці.    
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Команда ТОВ «САНАГРІН» 
пропонує свої унікальні продукти 
та з радістю відповість на ваші 
запитання: 
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