
NUTRICELL® FML

Limita a produção de 

acidez volátil 

Especialmente 

formulado para a 

FML

Reduz os tempos de 

latência

Nutriente orgânico para a ativação da fermentação maloláctica

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Levedura seca inativada selecionada 

pela sua composição de aminoácidos, 

peptídeos, vitaminas e minerais. 

• Acelerar o processo de fermentação 

maloláctica. 

• Limitar os desvios organoléticos

DOSAGEM

Dose recomendada: 20 a 30 g/hL

ACONDICIONAMENTO

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da 

luz e conservar num local seco e isento de odores.

Proteger do congelamento. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e as normas de 

segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento.
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1 KG

5 KG



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Precauções de utilização:

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.
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Dispersar NUTRICELL® FML em 10 vezes o seu peso em água ou mosto (1kg por 10L).

Água 
ou 
Mosto

Preparação

Acrescentar à cuba no momento da

adição de levedura

Homogeneizar bem!

Acrescentar ao mosto no momento da

adição de levedura
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Pré-diluição e homogeneização Incorporação
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Forma 
orgânica 
apenas 
(aminoácidos, 
peptídeos) 

Não utilizar 
azoto sob a 
forma de 
amónio, pois 
não é 
consumido 
pelas 
bactérias 

Tiamina (B1), 
Riboflavina 
(B2), 
Niacina (B3), 
Ácido 
Pantoténico 
(B5), 
Biotina (B8), 
Ácido Fólico 
(B9)... 

Menos de 1 g/L 
de equivalente 
de glicose 
necessário

Capaz de 
metabolizar: 
glicose, frutose, 
arabinose, 
trealose.... 

e de hidrolisar os 
polissacáridos

Mg, Mn & K 

SABIA? OS REQUISITOS NUTRICIONAIS DA OENOCOCCUS OENI


