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SWEET LIQUID – 500 ml 
Płynny „dopalacz” do wszystkich przynęt. Można  nim uatrakcyjnić kulki, pellety, ziarna i method-
miksy. Nadaje się również do kombinacji z PVA, ponieważ go nie rozpuszcza. Posiada bardzo słodki 
smak skombinowany z najlepszymi aromatami 
 

 Truskawka 

 Wanilia 

 Scopex 

 Żurawina 

 Ananas/banan 

 Biosquid 

 Biocrab 

 Łosoś 

 Ochotka 

 Piernik/miód 
 

 

 
Miks  CHILLI FISH 2kg, 5kg, 20kg 
Bardzo „mocny” rybny miks zawierający dużą ilość 
przetrawionych morskich i rybnych mączek a także 
rozpuszczalne rybne proteiny. Chilli Fish zawiera kilka rodzajów 
naturalnych przypraw, które dają bardzo intensywny zapach 
odróżniający go zdecydowanie od innych miksów. Nasi testerzy 
polecają ten miks na czas słabego żerowania karpii a także do 
łowienia w zimnej wodzie. Polecamy do miksu specjalnie 
wyprodukowany  aminokompleks chilli i pop-ups chilli. Chilli Fish 
nadaje się również do kombinowania z aromatami owocowymi. 
 

 
 
POP-UP REFLEX-NATURAL 
To nowa seria „bezzapachowych” kulek pływających. Sami więc decydujecie jaki aromat powinny 
posiadać. „Pływaki”  te nadają się do dipowania w amino dipach, atrakt dipach, bosterach lub 
esencjach. Tych kulek nie powinno zabraknąć w wyposażeniu karpiarza. Mogą one nam „uratować” 
niejedną zasiadkę. Opakowanie zawiera kulki w trzech kolorach – biały, pomarańczowy i fluozielony. 
Do wyboru średnice 16, 19 i 22 mm 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
BOILIE LEGEND RANGE – 20 mm, 24 mm  250g, 1kg, 3kg 
To najlepsze gotowe kulki dostępne na rynku. Wyprodukowane z najlepszych i 
najbardziej sprawdzonych , przetestowanych miksów. Testy i okazy złowione 
na te kulki pokazały, iż są tak samo skuteczne jak kulki wykonane 
własnoręcznie z miksów. Legend Ranqe zawierają zresztą nasze oryginalne 
aminokompleksy, ekstrakty, esencje, enzymatycznie przetrawione mączki w 
celu lepszego trawienia karpii a także inne dodatki. 
Kulki były testowane na różnych wodach całej Europy a nawet na WCC 2011. 
Zawierają one minimalną dawkę najlepszego konserwantu, dzięki czemu są 
przynętą niczym nie odbiegającą od kulek rolowanych ręcznie z miksów. 

 

 
 
 
 
 
 

 
LIVER BOOSTER + DIP 250 ml 
Oddajemy w Wasze ręce to co najlepsze w boosterach. Bardzo mocny wątrobowy ekstrakt połączony 
z naszymi najlepszymi i oryginalnymi zapachami. 
Liver booster można użyć zarówno do zalewania jak i dipowania kulek i pelletów. 
Ten nowy booster pomoże Wam odróżnić Waszą zanętę od innych, co może doprowadzić do 
wielkiego sukcesu. Można go połączyć również z ciastem do oklejania. Tego liquidu nie powinno wam 
zabraknąć na żadnej wyprawie. 
Smaki: 

 Truskawka 

 Brzoskwinia 

 Ananas/N-butyric 

 Łosoś 

 Biosquid 

 Mystic 

 Biocrab 

 GLM Muszla 

 Ochotka 

 Biosquid-scopex 

 Frankfuterka/banan 

 Chilli 

 

 
 
SIGNAL POP UP  16 i 19 mm 
Biały pieprz 

 
 



 

 

OBALOVAČKA :  Proszek wątrobowy – 150 g 
Skoncentrowany, enzymatycznie przygotowany 
proszek wątrobowy. Bardzo prosty w 
zastosowaniu. Wystarczy wymieszać go z Liver 
Boosterem lub innymi naszymi płynnymi 
pokarmami. Tym ugniecionym ciastem oklejamy 
naszą przynętę. Ciasto będzie się powoli 
rozpuszczało podnosząc atrakcyjność naszej 
przynęty. Proszek wątrobowy można również 
zastosować do „dopalania” naszych miksów. 
Podniesiemy wtedy wyraźnie atrakcyjność naszych 
kulek. Bardzo przydatny do tzw. „szybkiego łowienia” np. na zawodach. 
 
 

ATRAKT BOILIE - Kulki w zalewie boosterowej 20 mm 
Kulki haczykowe zalane boosterem. Zawierają bardzo dużą ilość atraktorów: 

 Truskawka/śmietana 

 Żurawina 

 Brzoskwinia 

 Tygrysi orzech 

 Łosoś/scopex 

 Biosquid 

 Biocrab 

 GLM Muszla 
   

             
 
  POP UP 16 i 19 mm 
                 Bioenzym fish + Ochotka 
 
 
 

 
 
PREMIUM BOILIE   15 mm  250g, 900g, 2,5g 
Te kulki zawierają proteiny mleczne i bardzo dużo atraktorów. Premium Boicie są dobrze trawione przez 
karpia. Dzięki szybkiemu uwalnianiu się atraktorów  do wody nadają się do tzw. szybkiego o  łowienia. 
Nadają się szczególnie do łowienia  w miejscach wcześniej nie nęconych czyli można je zaproponować 
wszystkim, którzy nie mają czasu  na rolowanie bądź wybierają się na krótkie wypady i oczekują dobrej 
jakości za przystepną cenę. 
Smaki: truskawka, śmietana, żurawina, brzoskwinia, słodkie korzenie, tygrysi orzech, kałamarnica, biocrab, 
muszla. 
 
 

AMINOKOMPLEKSY  pakovane po   100ml, 250ml, 1l 
 
MIKSY pakovane po 2kg, 5kg, 20kg 


