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O prese
 A aplicação industrial do aconse

 
 

 

TAN STYLE 
Tanino extraído de madeira de carvalho 

 
COMPLEXIDADE AROMÁTICA, ESTRUTURA E PREVENÇÃO
 

Características Gerais 
TAN STYLE é particularmente eficiente na prevenção e
tratamento de odores de redução, particular
causados pela presença de mercaptan
tanino aromaticamente pouco expressivo
redondez e doçura, TAN STYLE está indicado 
corrigir problemas de redução sem modificar o perfil 
sensorial do vinho.  
 

Em doses mais elevadas, TAN STYLE contribui para a
estrutura e complexidade aromática do vinho
 

O efeito antioxidante de TAN STYLE ajuda a preserv
teores superiores de dióxido de enxofre na garrafa e 
assegura frescura aromática e o perfil de cor
estável. 
 
 

Aplicações 
• Prevenção das notas de redução durante a segunda 

fermentação. 

• Incrementa a complexidade aromática
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ESTRUTURA E PREVENÇÃO DO CARATER REDUTOR
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Doses 
1 - 10 g/hL  
 

 

Instruções de utilização
Antes da segunda fermentação, dissolver
em 10 vezes o seu peso em
vinho base antes da inoculação da levedura
 
 

Embalagem 
Saco de 1 kg  

 
 

Armazenamento  
Embalagem fechada: manter em local seco e bem 
ventilado. 
Embalagem aberta: selar cuidadosamente e 
como indicado anteriormente

 
Produto para uso enológico
Regulamento (CE) N. 606/2009
Codex Œnologique International

 
Produto fabricado com matéri
com as seguintes especificaç
Codex Enológico Internacional
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CARATER REDUTOR 

Instruções de utilização 
Antes da segunda fermentação, dissolver TAN STYLE 
em 10 vezes o seu peso em vinho ou água e aplicar no 
vinho base antes da inoculação da levedura. 

 
Embalagem fechada: manter em local seco e bem 

Embalagem aberta: selar cuidadosamente e armazenar 
como indicado anteriormente.  

Produto para uso enológico, de acordo com:  
Regulamento (CE) N. 606/2009 

International 

Produto fabricado com matérias primas em conformidade 
com as seguintes especificações: 

Enológico Internacional 


