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PROTAN PÉPIN 
Proantokyanidínový tanín pre 
mladé vína 
 
Protan Pépin je proantokyanidínový tanín vyťažený 
zo zrniečok, ktorý sa získava zo zrniečok z bobúľ 
bieleho hrozna použitím výrobných procesov, ktoré 
umožňujú riadiť polymerizáciu proantokyanidínov. 
Protan Pépin pohlcuje vysoké množstvá kyslíku, čím 
účinne stabilizuje farbu červených vín a súčasne 
zvyšuje odolnosť vína proti oxidácii. Jeho zvýšená 
reaktivita na antokyanidíny umožňuje vytvorenie 
zložiek, ktoré stabilizujú farbu a súčasne i celkovú 
tanínovú štruktúru vína.  
Protan Pépin je tanín, ktorý prirodzeným spôsobom 
dotvára polyfenolickú skladbu vína a umožňuje 
vylepšiť jeho kvalitatívne charakteristiky.  
 
APLIKÁCIA  
Pre svoje vlastnosti produkt Protan Pépin je určený 
na:  
▪ stabilizáciu farby červených vín  
▪ zlepšovanie celkovej tanínovej štruktúry vín  
▪ oxidačnú stabilizáciu vín  
 
Najlepší čas aplikácie je pri prvej stáčke po ukončení 
JMF. V kombinácii s Ellagitan Rouge  zabezpečíte 
dokonalú antioxidačnú ochranu vína, zvýšite 
celkovú štruktúru vína a oddialite prípadné použitie 
SO2 do vína. 
Dávka Protan Pépin sa môže rozdeliť na viac krát 
a pridávať postupne počas zrenia vína. 
 
DÁVKOVANIE  
Od 2 do 25 g / hl 
 
ZLOŽENIE 
Proantokyanidínový tanín extrahovaný zo zrniečok 
hrozna.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite dávku v mušte alebo víne a dokonale 
rozmiešajte v celom objeme. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
0,5 kg sáčky v 1 kg kartóne 
 

KÓD 2054 

BALENIE P 0,5 ST1 
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