
Tanino liofilizado em pó de fácil solubilidade que enriquece o mosto durante a fermentação em taninos e polissacarídeos 
provenientes do carvalho francês, tornando deste modo os vinhos mais complexos, estáveis e com maior longevidade.

Extrato de Carvalho Francês Liofilizado. 
Produzido no coração da região de Cognac em França, o OENOTAN VINIFICATION é um extrato de carvalho francês liofilizado e 
o resultado do que melhor se extrai do carvalho francês. Após uma criteriosa seleção da madeira, o processo desenvolvido pela 
BIOSSENT apenas utiliza água tratada por osmose inversa para a extração. A aplicação deste produto no início da vinificação, permite 
obter todos os benefícios de um mosto vinificado em/ com madeira de qualidade. 

OENOTAN
VINIFICATION

TANINOS

PARA VINHOS MAIS COMPLEXOS, ESTÁVEIS E COM MAIOR LONGEVIDADE.

FT
09

04
-0

2_
M

ar
.2

0

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 
      4410-308 VN Gaia | Portugal

T. (+351) 227 150 840
proenol@proenol.com | www.proenol.com

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
Todo o tipo de vinhos: 0,5 a 5g/hL

1. Reidratar em 15 vezes o seu peso em mosto (1Kg em 15 Lt);
2. Incorporar diretamente na cuba ou nas barricas no início da 

vinificação, assegurando uma boa homogeneização.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco com 
temperatura < 20ºC.
Após abertura fechar cuidadosamente a embalagem e 
conservar nas condições descritas anteriormente.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Granulado castanho
Ingredientes: Tanino enológico de Carvalho Francês liofilizado


