
 

 

 
       

 
 

 

 

 

 

EB Fruit Reserve® 
Elagický tanín extrahovaný 
z opaľovaného dubového dreva 

 

TECHNICKÝ POPIS 
EB Fruit Reserve, zložený z ellagického tanínu, je 
indikovaný k stabilizácii farby, zachovaniu a 
zvýrazneniu tónu aromatického vína. Akčný 
mechanizmus EB Fruit Reserve je formovanie 
etanalu, ktorý je nevyhnutný pre viazanie 
antokyánov s proantokyanidickými tanínmi. Taktiež 
veľmi účinne zachytáva voľné radikály pri oxidácii 
aromatických látok. Je vhodný pre zjemnenie 
adstringencie, pre zachovanie a zvýraznenie 
odrodových aromatických tónov. Je vhodný na 
zjemnenie vín počas vyzrievania alebo aj pred 
plnením. 
Ošetrované vína s EB Fruit Reserve zvýrazňujú 
ovocnú arómu, najmä červeného ovocia ako 
čerešne. Môžeme tiež vnímať vanilku a citrusové 
plody. V chuti, nájdeme pikantnosť, škoricu, sušené 
byliny a jemné balzamické tóny. V niektorých 
vínach, môžeme cítiť vnemy aromatického čaju, 
červené ovocie a prezretých bobúľ. Po niekoľkých 
minútach v skle je  možné  vnímať  tóny  karamelu 
a kandizovaného ovocia. 
Ošetrené víno pôsobí vždy sladšie, a niekedy 
môžeme cítiť jemný nádych marmelády. Ošetrené 
víno je harmonickejšie a komplexnejšie, navyše 
prepojenie medzi arómou a chuťou je perfektná. 
Tanín dáva väčšiu váhu na vôni i chuti. 

 

ZLOŽENIE A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Prípravok na báze elagického tanínu. 

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE 
2 – 10 g/hL 

 

PÔSOB POUŽITIA 
Rozpustite dávnu v mušte alebo víne a dokonale 
rozmiešajte v celom objeme. 

 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 

 
BALENIE 
1 kg fľaška v kartóne 
10 kg bandaska 

 

KÓD 4954 4955 

BALENIE C1 C10 

 

 
 
 
 

 
PROFIVIN, s. r. o. PROFIVIN CZECH s.r.o. 
Beckovská 32, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom Nové sady 988/2, Staré Brno, CZ – 602 00 Brno 
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930 tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930 
e-mail: obchod@profivin.sk e-mail: obchod@profivin.cz, enolog@profivin.cz 
web: www.profivin.sk web: www.profivin.cz 
IČO: 43980881, IČ DPH: SK 2022560661 IČO: 09548335, IČ DPH: CZ09548335 

IBAN: SK28 0900 0000 000 274648306 
SWIFT: GIBASKBX 

 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19928/R 
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