
Tanino proantocianidinico granulado extraido de limoeiro e acácia.
O processo exclusivo de produção deste tanino permite que o TAN FLAVOUR FF apresente as caraterísticas da matéria–
prima inalteradas.
TAN FLAVOUR FF tem uma elevada pureza e é caracterizado pela sua elevada atividade antioxidante. Este tanino tem na 
sua composição precursores aromáticos de flores e frutos.

 5 Promove a intensidade aromática em vinhos brancos e rosés
Devido ao elevado efeito antioxidante o TAN FLAVOUR FF protege das oxidações os compostos cromáticos e aromáticos e deste modo 
evita o escurecimento e a ausência de intensidade aromática. A utilização do TAN FLAVOUR FF no início da vinificação permite a presença 
de precursores aromas específicos que promovem os aromas frutados e florais nos vinhos.

 5 Promove a intensidade aromática em vinhos tintos
O TAN FLAVOUR FF é um tanino proantocianidínico que devido à sua estrutura química permite a estabilização direta de antocianas volá-
teis. Os precursores aromáticos da composição deste tanino contribuem para o perfil final do vinho.

TAN FLAVOUR FFTANINOS

ELEVADA PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E MELHORIA DO PERFIL 
AROMÁTICO DOS VINHOS DEVIDO À PRESENÇA DE PRECURSORES DE 
AROMAS DE FLORES E FRUTOS
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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.

Travessa das Lages, 267
Apt. 547 | 4405-194 VN Gaia | Portugal

T. 227 150 840 | M. 917 850 372
proenol@proenol.com | www.proenol.com

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

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

 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nano tecnologia e 
portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento 
CE 1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (CEI) e Legislação europeia: Está 
conforme o CEI versão em vigor e Regulamento CE 606/2009 - 
Regras de execução do Regulamento CE 479/2008 no que respeita 
às categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às 
restrições que lhes são aplicáveis.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada:
Vinhos brancos e rosés: 4 a 10 g/hL fracionado em duas 
aplicações. A primeira no mosto e a segunda 24 horas após o 
arranque da fermentação.
Vinhos tintos: 10 a 15 g/hL 72 horas após o início da fermentação 
alcoólica.
1. Reidratar o Tan Flavour FF num pequeno volume do mosto/

vinho a tratar.
2. Adicionar a solução ao mosto/vinho durante uma 

remontagem ou trasfega.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
500g 
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco e fresco.
Após abertura manter a embalagem bem fechada e 
armazenada nas condições descritas anteriormente e 
utilizar rapidamente.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Granulado castanho
Ingredientes: Tanino proantocianidínico extraido de limoeiro e acácia.


