Obtido a partir de paredes celulares de saccharomyces cerevisiae
particularmente ricas em matérias glucídicas reticuladas (β glucanos e a
mananos) e trialósidos de rápida dispersão em ambiente ácido
CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS






NUTRILEVELL liberta grandes quantidades de ergosterol, e evita o stress da levedura pela retenção do
ácido decanoico, dodecanoico e endotoxinas, possibilitando uma fermentação regular, preservando
todo o carácter das massas vinificadas.
Os lipídios presentes nas membranas celulares são divididos em 50% de uma forma livre e 50% num
formulário fortemente ligado a outros componentes.
Esta fase lipídica contém porções da forma de ergosterol.
As substâncias minerais das membranas celulares são particularmente ricos em fósforo
(principalmente sob a forma de fosfatos).

CARACTERÍSTICAS ÍISICO-QUIMICAS
Composição

Extrato seco:

Matéria proteica:

Matéria Gordura:

94/98%
8,5 / 18,8%
20/28%


Matéria Mineral:
2,5 / 5,5%

Matéria hidratos de carbono:
42/56%
A matéria proteica deriva do complexo glicolípido que forma a parede da célula de levedura.


Fósforo:

1,2%



Cácio:

0,3%



Magnésio:

0,1%



Sódio:

0,5%



Potássio:

0,1%



Cloreto:

0,1%






Os hidratos de carbono solúveis CC13COOH:
Mananos:
Glicogênio ácido solúvel e álcalino:
Glucano:
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10% + / -5
15%
20%
55%
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MODO DE EMPREGO E DOSES
20-30 g/Hl pode aplicar repartida mente no inicio da fermentação e quando se inicia a fase de declínio de
multiplicação das leveduras.
NUTRILEVELL dilui-se em água ou mosto na proporção de 1/10.

EMBALAGEM
Embalagens de 1 kg e sacos de 20 kg.

ARMAZENAMENTO
Embalagem fechada, selada de origem: Ao abrigo da luz, num local seco e isento de odores.

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não contém OGM.
Está conforme a norma internacional do O.I.V.

Esta ficha substitui todas as folhas emitidas anteriormente para este produto
A BIOENO declara que as indicações aqui presentes correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e experiência, e portanto não eliminam o uso do respeito
das normas de segurança e proteção; assim como o uso inadequado do produto.
A BIOENO declara que esta ficha está de acordo com a ficha técnica do fornecedor.
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