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MMAANNNNOOMMIIXX  
Buněčné stěny 
 
 
Složení  
Buněčné stěny kvasinek. 

 
Vlastnosti    
MANNOMIX je prostředek na bázi autolyzova-
ných buněčných stěn druhu Saccharomyces 
cerevisiae, které nejsou odvozeny od geneticky 
modifikovaných buněčných stěn. 

MANNOMIX usnadňuje uvolňování jednotlivých 
parietálních polysacharidů, které mají schopnost 
stabilizovat množství fenolických sloučenin bez 
reakce s precipitáty barvících pigmentů. 

MANNOMIX je vyroben z biomasy kvasinek 
shromážděných na konci růstové fáze, nejvhod-
nější doba potřebná k získání jeho vysoce ceně-
ných vlastností. 

MANNOMIX v praxi znamená produkovat vína 
barevn ější. 
MANNOMIX reguluje schopnost interakce taninů 
s proteiny ve slinách, což má za následek lepší 
chuťový vjem. Vína jsou kulatější a jemnější. 

MANNOMIX je také vynikající biologická výživa 
pro kvasinky, přinášející množství vitamínů, alfa-
aminokyselin a minerálních solí zásadních pro 
vyvážený metabolismus buněk. 

Velice zajímavých výsledku se dosahuje p ři 
aplikaci MANNOMIX b ěhem zrání vín. 
 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Použití 
Rozpusťte potřebné množství přípravku 
v 10násobném množství vody, moštu nebo vína.  

Důkladně zamíchejte v ošetřovaném produktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více detailů k nutriční výživě a optimalizaci 
použití kontaktujte náš technologický servis. 

 
Dávkování  
20-40 g/hl 
Upozornění: 40 g/hl je maximální limit 
 
Balení 
10 kg pytle 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Pro další použití otevřený produkt důkladně 
uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

Pozor na nežádoucí aroma. 

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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