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RIDUXHIGH® 
Antioxidačný prípravok určený 
ošetrenie vín 
 
ÚČINOK NA POTENCIÁL RH A ZLEPŠENIE 
CHUŤOVÝCH VLASTNOSTÍ  
RIDUXHIGH pôsobí na oxidoredukčný potenciál, 
lebo vo víne udržuje redukčné prostredie. Už 
niekoľko hodín po pridaní RIDUXHIGH môžeme 
konštatovať výrazný pokles rH, zodpovedajúci 
poklesu potenciálu o niekoľko desiatok milivoltov. V 
ďalších dňoch sa táto tendencia ešte zvýrazní, až sa 
za týždeň stabilizuje na najmenších už nemenných 
hodnotách, lebo RIDUXHIGH pôsobí ako bariéra. Pri 
kontrole senzorických vlastností za niekoľko dní po 
ošetrení vína zistíme, že došlo k výrazným zmenám. 
Značne sa zvýšila priezračnosť, zlepšila sa farba i 
chuť.  
 
ANTIOXIDAČNÝ ÚČINOK  
RIDUXHIGH zamedzuje fixácii oxidáz rozpustených 
kyslíkom na fenolových zlúčeninách. 
Nebezpečenstvo oxidácie je tak prudko znížené.  
Vína ošetrené RIDUXHIGH-om vykazujú vysokú 
stabilizáciu železa a obsah voľného SO2 v nich tvorí 
vždy 20-30 mg/l. Vína tak majú vždy veľmi nízky 
obsah oxidu siričitého, ďaleko nižší než maximum 
povolené normami.  
RIDUXHIGH je rovnako veľmi výhodný, pokiaľ ide 
o kyselinu askorbovú, lebo zabraňuje jeho oxidácii 
na kyselinu dehydroaskorbovú, ktorá môže spôsobiť 
priveľké okysličenie.. RIDUXHIGH zabraňuje 
hnednutiu a madeirácii vín. Obnovuje originálny 
buket vín, ktorého aróma sa zmenila v dôsledku 
oxidácie.  
 
ANTISEPTICKÝ ÚČINOK  
Redukčné prostredie vytvorené RIDUXHIGH-om a 
stály obsah voľného SO2 zabraňuje  ďalším 
bakteriálnym a enzymatickým zmenám.  
 
ZLOŽENIE  
Disiričitan draselný , kyselina L-askorbová , kyselina 
citrónová, kyselina metavínna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÁVKOVANIE  
10-25 g/hl  
Dávka 10 g/hl Riduxhigh zvýši SO2 o 18 mg/lt. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Dávku vopred rozpustite v menšom množstve vína 
a pridajte ju do ošetrovaného vína, prečerpávaného 
v uzavretom cykle.  
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
1 kg vrecko v 20 kg kartóne 
 

KÓD 930 

BALENIE P1 ST20 
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