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NUTRICELL FULLAROM 
 

ΠΡΟΪΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΑΠΟ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το NUTRICELL  FULLAROM  είναι  ένα προϊόν  οργανικής θρέψης, σχεδιασµένο ώστε να 

παρέχει στους σακχαροµύκητες τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση 

του αρώµατος της ζύµωσης. Επιπρόσθετα, διευκολύνει την οµαλή διεξαγωγή της αλκοολικής 

ζύµωσης. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Το NUTRICELL FULLAROM αποτελείται αποκλειστικά από προϊόντα αυτόλυσης ζυµών, 

επιλεγµένες ανενεργές ζύµες και θειαµίνη. 

• Η θειαµίνη επιτρέπει το βέλτιστο πολλαπλασιασµό των σακχαροµυκήτων. Τα προϊόντα 

αυτόλυσης και οι ανενεργές ζύµες εκλύουν άµεσα αµινοξέα, τα οποία είναι διαθέσιµα για 

τους ζυµοµύκητες, αλλά και βιταµίνες και ιχνοστοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον 

καλό µεταβολισµό τους. Αυτό επιτρέπει τη σωστή εξέλιξη της αλκοολικής ζύµωσης, χωρίς 

απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας και οργανοληπτικές αποκλίσεις. 

• Επιπλέον, η εξειδικευµένη σύνθεση του NUTRICELL FULLAROM αποτελεί επιπρόσθετη 

δεξαµενή πρόδροµων αρωµατικών ουσιών, καθώς ενισχύει τη σύνθεση οξικών εστέρων 

των ανώτερων αλκοολών, µε ευχάριστες φρουτώδεις και ανθικές αρωµατικές νότες. Τα 

µόρια αυτά παράγονται από τους σακχαροµύκητες κατά τη διάρκεια της αλκοολικής 

ζύµωσης. Το NUTRICELL FULLAROM ενισχύει το άρωµα των οίνων από αρωµατικά 

ουδέτερες ποικιλίες ή αυτών που προέρχονται από αµπελοτεµάχια µε µεγάλες στρεµµατικές 

αποδόσεις. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Συνιστάται για την παραγωγή αρωµατικών λευκών, ροζέ ή ερυθρών οίνων, διεθνούς στυλ.  

• Προτείνεται η προσθήκη στη φάση της ενυδάτωσης των επιλεγµένων ζυµών για την 

αύξηση της παραγωγής εστέρων κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύµωσης.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία: 200 µε 400 g/tn.  

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 400 g/tn. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Διαλύστε το NUTRICELL FULLAROM σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα νερού ή 

γλεύκους. Ενσωµατώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκους και οµογενοποιήστε καλά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.  

Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

Προϊόντα αυτόλυσης ζυµοµυκήτων (Saccharomyces cerevisiae), οργανικό άζωτο <12% κ.β., 

αµινοξέα 10% µε 20% κ.β. (µέθοδος DNFB), αδρανείς ζυµοµύκτητες (Saccharomyces 

cerevisiae), οργανικό άζωτο <10% κ.β. (εκφρασµένο σε Ν), θειαµίνη 0,15%. 

Μη αλλεργιογόνο. ∆εν περιέχει Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (GMO).  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία 1 Kg και 10Kg. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία γεµάτη, σφραγισµένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε µέρος ξηρό και 

προστατευµένο από το φως, µακριά από έντονες οσµές. 

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος. 

Να χρησιµοποιηθεί κατά προτίµηση πριν από την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη 

συσκευασία. 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρµογής ή 

εγγύηση αποτελέσµατος όταν οι πειραµατισµοί διεξάγονται εκτός ευθύνης µας. Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί 

ευθύνη του χρήστη.  Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία  της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ  ΙΚΕ  και δεν µπορεί να  τροποποιηθεί χωρίς την  έγγραφή άδειά 

µας. 
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