
ORIGIN RED 

Комплекс на основата на P VP/PVI за меки и плодови червени вина 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ORIGIN RED е иновативен помощник във винопроизводството. Той позволява 
детоксифициране на средата (елиминиране на тежките метали)  позволявайки 
получаването на заоблени вина с чист и изявен плодов аромат. Този плодов характер 
произлиза от състава на ORIGIN RED, който позволява едновременно елиминиране на 
предшествениците на летливи феноли, както и на лесно окисляемите съединения 
(фенолни киселини). ORIGIN RED позволява реализирането на чиста и бърза алкохолна 
ферментация.

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
Състава на ORIGIN RED позволява, от една страна елиминирането на токсичните фактори 
за дрождите (тежки метали, CO2, фактори, които са инхибитори на алкохолната 
ферментация) и от друга страна засилва капацитета на виното да устоява на окисление, 
елиминирайки окисляемите субстрати (фенолни киселини) Този необикновен състав 
позволява ограничаванев последствие на използването на SO2.
Освен това, присъствието на сухи инактивирани дрожди (LSI) позволява по време на тяхната 
автолиза да придават допълнително във виното обем и структура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 ORIGIN RED се влага в гроздовата каша или в мъстта от термовинификация преди 
добавянето на дрождите.Осигурете пълно хомогенизиране на продукта.  

ДОЗА ЗА УПОТРЕБА

Препоръчителна доза за употреба : от 20 до 80 g/hL
Максимално доза разрешена от европейското 
законодателство: 250 g/hL
НАЧИН НА УПОТРЕБА

Разтворете ORIGIN RED в 10 пъти повече вода. Добре хомогенизирайте, след това 
добавете при претакане в обема в резервоара. 

Предпазни мерки за употреба :
Продукт само за употреба от професионалисти.
Използвайте, съобразно законодателството в сила.

РАЗФАСОВКИ

Пакет от 1 kg и 5 kg 

СЪХРАНЕНИЕ

Цяла, неразпечатана опаковка, на сухо, място без контакт с пряка слънчева светлина и 
странични миризми.
Отворена  опаковка: за  бърза  употреба. Да се използва преди срока, изписан на опаковката

Информацията описана по-горе, отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция в 
случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите 
норми и предписанията за безопасност, които са в сила. Този документ е собственост на Софралаб и не може да бъде променян 
без изричното й съгласие. 
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