
ORIGIN FRESH 

Спомагателно средство за винификация за 
предпазване на потенциала и осигуряване на 

дълготраен живот на белите вина и розета 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ORIGIN FRESH е бистрeщ продукт от последно поколение. Съставът му е на база PVI/PVP и 
позволява да се нацелят и елиминират елементите, които смущават състава на мъстта 
(тежки метали, окислени/окисляеми полифеноли и хинони) и да се предпази нейния 
потенциал. Наличието на специфични инактивирани дрожди, богати на редуциращи 
елементи внася допълнителен защитен ефект, изграещ ролята на буфер в окислително-
редукционните механизми. Синергичното действие между действието на този ко-полимер 
и това специфично дрождено производно, осигурява по-дълъг живот на вината. 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

ORIGIN FRESH е съставен от много активни суровини, които действат в синергия, за 
да предложат ефект 3 в 1: 

 ДЕТОКС
ORIGIN FRESH осигурява детокс на средата, елиминирайки тежките метали, които

улесняват реакциите на окисление и провокират намаляване на ароматния 
интензитет, какъвто е случаят с медта, която реагира с SH групите на тиолите и 
увлича утаяването им. 

 ПЪЛНО ИЗБИСТРЯНЕ
ORIGIN FRESH фиксира и утаява фенолните киселини  и хиноните (молекулите,

които най-бързо реагират с О2), предпазвайки по този начин от поява на кафява 
утайка. 
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 ЗАЩИТА
ORIGIN FRESH предпазва ароматите от окисление и осигурява тяхната дълготрайност,

благодарение на силната си редуцираща способност. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Винификация на сортове, богати на предшественици на летливи тиоли за получаване 
на бели вина (Sauvignon Blanc, Colombard, Petit Manseng), на розета или на червени 
вина (Саbernet, Syrah …)

 Използване в мъстта, преди засяване с дрожди.

 ДОЗА ЗА УПОТРЕБА  

Препоръчителни дози : от 10 до 50 g/hL 

Максимално разрешена доза, според действащото законодателство : 250 g/hL 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Разтворете ORIGIN FRESH  в 10 пъти повече мъст и след това внесете в мъстта за обработка  
след откаляване. Хомогенизирайте чрез затворено претакане.  

Предпазни мерки при употреба: 
Обработката трябва да бъде обект на вписване в регистъра на избата. 
Прилагането трябва да се извърши под отговорността на енолог или квалифициран 
техник.   
Да се използва, съобразно наредбите в сила.

РАЗФАСОВКИ

Сак 1 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 
опаковкат

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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