
REMUAGE 
 EVOLUTION POWERLEVEDURAS INATIVAS 

COMBINAÇÃO DE BENTONITES E ALGINATOS PARA REDUÇÃO DO 
TEMPO DE REMOVIMENTO

REMUAGE EVOLUTION POWER reduz a duração do removimento e pode ser utilizado com as leveduras tradicionais ou 
aglomerantes.. A bentonite existente neste produto tem uma baixa capacidade de remoção de proteínas. O alginato foi 
selecionado pela sua viscosidade de modo a garantir que o sedimento de leveduras/bentonite se mantém intacto.

REMUAGE EVOLUTION POWER poderá ser adicionado ao vinho com a levedura antes da segunda fermentação alcoólica.

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: 280 a 360 ml (solução preparada)/hL de vinho
REMUAGE EVOLUTION POWER não deverá ser adicionado 
diretamente ao vinho. É necessária a reidratação prévia. 
Para tiragem: 
1. Adicionar 100g de REMUAGE EVOLUTION POWER a 10Lt de 

água fria. Homogeneizar utilizando um misturador de modo a 
evitar a presença de grumos. 

2. Aguardar 6 a 12 horas e voltar a homogeneizar.
3. Adicionar de preferência ao inóculo de levedura.
4. Aplicar a mistura na cuba garantindo a homogeneização do 

produto durante a tiragem.
A solução preparada deverá ser utilizada em 24 horas.
Para removimento:
É importante não mexer nas garrafas no momento do removimento.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco com 
temperatura entre 5 e 25ºC.
Após abertura utilizar rapidamente REMUAGE EVOLUTION 
POWER porque o produto perde a sua eficácia.
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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.
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