
VitaFerm® 

Ultra F3 
Wieloskładnikowy kompleks odżywczy 

 

Opis produktu 

VitaFerm® Ultra F3 wieloskładnikowy kompleks odżywczy, czyli skomplikowane połączenie 

wszystkiego co jest niezbędne do bezpiecznego procesu fermentacji. Z komórek drożdży wytwarzane 

są zgodnie z procesem produkcyjnym drożdże F3-Erbslöh, a następnie inaktywowane są szczególnie 

wartościowe i ważne składniki odżywcze, aminokwasy, peptydy, specjalne produkty fermentacji, 

mannoproteiny i inne polimery adsorpcyjne, różne witaminy drożdży, nienasycone kwasy tłuszczowe 

i sterole są oddzielone. 

Fosforan diamonu i tiaminy tworzą dodatkowe ramy składników odżywczych. 

Dozwolone zgodnie z prawem i przepisami obowiązujących obecnie w UE. Czystość i jakość zostały 

udowodnione laboratoryjnie. 

Cel stosowania 

Szybki początek fermentacji, bezpieczne zakończenie fermentacji, czyste smaki wina. Ewentualna 

pomoc w zapobieganiu nietypowych oznak posmaku starzenia. 

F3 Erbslöh proces produkcji drożdży - Przeznaczonych do fermentacji 

Podczas fermentacji drożdże tracą minerały i witaminy. W związku z tym ich aktywność maleje. Do 

bezpiecznego procesu fermentacji drożdże muszą być stale zasilane w te substancje. Proces F3 

składników odżywczych zapewnia dostarczania minerałów i witamin w odpowiednim momencie. 

Podczas uwadniania drożdży VitaDrive® F3 z wieloskładnikowym kompleksem VitaFerm® Ultra F3 

drożdży otrzymują wszystkie potrzebne substancje do wykonania optymalnej fermentacji. Drożdże są 

w stanie w pełni rozwinąć swoje fizjologiczne właściwości, przede wszystkim do rozwijania 

pożądanych aromatów. 

Produkt i działanie 

Podsumowanie składników VitaFerm® Ultra F3: 

 Wzrost rezerwy azotu 

 Redukcja SO2 

 Przyspieszenie szybkości proliferacji komórkowej 

 Promowanie wzrostu drożdży 

 Wzrost aktywności metabolicznej 

 Wzrost trwałości błony   

 Poprawa wymiany masy 

 Adsorpcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych drożdży toksycznych 

 

VitaFerm® Ultra F3 zawiera neutralny płynny pomoc, która zapobiega zbryleniu podczas 

przechowywania. 

Dawkowanie 

Prawo UE pozwala na dozwolone maksymalne dawki VitaFerm® Ultra F3 w wysokości 100 g / 100 L. 

W większości przypadków, jest dodanie 2 x 30-40 g / 100 l przy początku fermentacji i podczas 

pierwszej tercji fermentacji. Na ogół, dodatkowe dawkowanie kolejnymi preparatami odżywczymi nie 

jest konieczne. 



Aplikacja 

Upłynnic VitaFerm® Ultra F3 w moszczu lub w wodzie i dodać do moszczu. 

Magazynowanie 

Przechowywać w miejscu suchym i chronić przed światłem. Napoczęte opakowanie 

natychmiast szczelnie zamknąć. 
Dystrybutor: 

Marxam Enology   

   kacper.puc@marxam-enology.pl tel. +48 602 421 525 

www.marxam-enology.pl 
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