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SUBLIRED                                                              

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΤΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ 

ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚH ΤΑΝΝΙΚΗ ΔΟΜΗ. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το SUBLIRED είναι ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία και την ενίσχυση του 

αρωματικού προφίλ των ερυθρών οίνων. Στην πράξη οι μοντέρνοι οίνοι απαιτούν μια ισχυρή   

αρωματική έκφραση, περίπλοκη και ανθεκτική στο χρόνο.  

Το SUBLIRED αποτελεί ένα πρώτης τάξεως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών.  

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Οι συμπυκνωμένες ταννίνες και οι γαλλοταννίνες που αποτελούν το SUBLIRED, έχουν 

επιλεχθεί ειδικά για την προστασία των αρωμάτων των ερυθρών οίνων. Το SUBLIRED βοηθάει 

στην επίτευξη ενός ιδανικού οξειδοαναγωγικού δυναμικού, το οποίο αποτρέπει την εμφάνιση 

αναγωγικών οσμών που μπορεί να καλύψουν τα φρουτώδη και τα ανθικά αρώματα και 

αποτρέπει την εμφάνιση ενός κουρασμένου χαρακτήρα με βαριά και εξελιγμένα αρώματα.  

Το SUBLIRED ενισχύει επίσης τη φυσική ταννική δομή των ερυθρών οίνων, ενισχύοντας 

γευστικά τον όγκο και τον βελούδινο χαρακτήρα τους. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το SUBLIRED μπορεί να χρησιμοποιηθεί την αρχή της οινοποίησης, πριν από τον 

εμβολιασμό με σακχαρομύκητες, προκειμένου να προστατεύσει τις αρωματικές ενώσεις, 

δεδομένου ότι αυτές σχηματίζονται και απελευθερώνονται από τους σακχαρομύκητες πολύ 

νωρίς, κατά την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 20-150 g/tn. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το SUBLIPROTECT σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα χλιαρού 

νερού. Ενσωματώστε στο γλεύκος κατά τη διάρκεια μιας ανακύκλωσης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

Συνδυασμός συμπυκνωμένων ταννινών, εκχυλισμένων με νερό και/ή οινόπνευμα, συνολικές 

πολυφαινόλες > 65%.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

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. 

286/2016 – 2/2 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

