
LIPNUS L45 é uma levedura enológica específica (ref. L45) produzida e inativada de acordo com 
um processo LIPNUS (Lallemand Inside Process for Nutrients), que proporciona uma excelente 
fonte de nutrientes (aminoácidos), lípidos e vitaminas do grupo B, cuja utilização facilita o correto 
desenvolvimento da fermentação alcoólica.

LIPNUS L45 confere ao mosto elementos reguladores do crescimento das leveduras responsáveis pela 
fermentação alcoólica. Estes elementos têm um efeito preventivo sobre as paragens de fermentação.

LIPNUS L45 NUTRIENTES
E PROTETORES 
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ESPECIFICAÇÕES
Aparência: Pó de cor beije a castanho claro com cheiro característico a levedura.
Ingredientes: Levedura inativa específica (Saccharomyces cerevisiae) e cloridrato de 
tiamina.
Matéria seca > 93%; Bactérias lácticas < 103 ufc/g; Bactérias acéticas < 103 ufc/g; 
E.coli - Ausente/g; S.aureus - Ausente/g; Salmonella - Ausente/25g; 
Bolores < 103ufc/g; Leveduras < 102ufc/g; Chumbo < 2mg/kg; Mercurio < 1mg/Kg; 
Arsénio < 3mg/Kg; Cádmio < 1mg/Kg

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 Alergénicos - Ausência de substâncias ou produtos que causam 

alergias ou intolerâncias, referidos no anexo II do Regulamento UE 
1169/2011.

 5 OGM – Ausência de Organismos Geneticamente Modificados, não foi 
produzido a partir dos mesmos e não inclui substâncias com origem 
nos referidos organismos. 

 5 Ionização - Não tratado por radiação.
 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nanotecnologia e 

portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento UE 
1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (COEI) e Legislação Europeia: Está 
conforme o COEI versão em vigor e Regulamento Delegado (UE) 
934/2019.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada:
30 a 40g/hL para aplicações isoladas e 10 a 20g/hL em combina-
ção com sais amoniacais. 
Autorizado na UE ≤ 40g/hL
1. Dispersar o LIPNUS L45 em água ou mosto na proporção de 

1Kg para 10L e mexer vigorosamente para homogeneizar. 
2. Incorporar lentamente no mosto no decurso de uma re-

montagem ou trasfega e de preferência com uma bomba 
doseadora. 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 e 25 kg
Conservar num local fresco e seco.

Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste documento é 
verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.
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