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ZANĘTY EFFECT
ZANĘTY STANDARD
ZANĘTY EXTRA
ZANĘTY H.P.B
ZANĘTY TURBO 
BAZY ZANĘTOWE / ZANĘTY KARPIOWATE
ZANĘTY OPTIMA
ZANĘTY METHOD FEEDER READY / EXPLOSIVE
AROMATY / ATRAKTORY / BARWNIKI / MELASY
GLINKI / KONCENTRATY ZAPACHOWE
DODATKI ZANĘTOWE
KULKI PROTEINOWE SPICY INSTINCT
KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL
KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL HACZYKOWE 
KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL - POP UP HACZYKOWE 
KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL - POP UP FLUO HACZYKOWE
KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL TWO TONE HACZYKOWE
KULKI PROTEINOWE METHOD FEEDER PERFECT HACZYKOWE 
KULKI PROTEINOWE METHOD FEEDER POP UP HACZYKOWE
KULKI PROTEINOWE METHOD FEEDER FLUO HACZYKOWE
KULKI PROTEINOWE METHOD FEEDER POP-UP FLUO HACZYKOWE
KULKI PROTEINOWE METHOD FEEDER FLUO HACZYKOWE Z DZIURKĄ
KULKI PROTEINOWE METHOD FEEDER FLUO POP-UP HACZYKOWE Z DZIURKĄ
DUMBELL WAFTERS FLUO STIKSY METHOD FEEDER
DIPY - CARP SIGNAL 
SMOKE FLUO BOOSTER / BOOSTER METHOD FEEDER
BOOSTERY / Mixy Bazowe 50/50 
CRUSH BOILIES / CRUSH PELLET
MAKUCHY ROŚLIN OLEISTYCH / OLEJ RYBNY
DODATKI / EKSTRAKTY / LIQUIDY /
NASIONA - SEEDS / KONSERWANT / SŁODZIK
FLAVOURY / BETAINA 
PELLET ZANĘTOWY SMART
PELLET ZANĘTOWY METHOD FEEDER  - READY MOKRY/NAWILŻONY
PELLET ZANĘTOWY MICRO METHOD FEEDER
PELLET ZANĘTOWY TWISTER
PELLET ZANĘTOWY AMUROWY 
PELLET ZANĘTOWY FISH IMPULS - MULTI HALIBUT
PELLET ZANĘTOWY FISH 
PELLET ZANĘTOWY FISH IMPULSE
PELLET ZANĘTOWY EXPRESS IMPULSE
PELLET ZANĘTOWY MULTI IMPULSE
PELLET METHOD FEEDER - SOFT- HACZYKOWY
PELLET METHOD FEEDER - OILED- HACZYKOWY
PELLET FISH IMPULSE HACZYKOWY
PELLET METHOD FEEDER HACZYKOWY
PELLET EXPRESS IMPULSE HACZYKOWY
PELLET AMUROWY HACZYKOWY
PELLET METHOD FEEDER POP UP HACZYKOWY
PELLET SUMOWY „HERKULES" HACZYKOWY
PELLET SUMOWY „HERKULES"
AKCESORIA 
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Od początku istnienia naszej firmy, tj. od 2001 roku przywiązujemy ogromną wagę do jakości komponentów używanych w procesie produkcji, dzięki czemu nasze 
produkty utrzymują najwyższe standardy w zakresie powtarzalności swojej skuteczności, każdorazowo tworząc optymalne warunki do udanego połowu. W wie-
loetapowym procesie opracowywania i udoskonalania naszych receptur korzystamy zarówno z najnowszych zdobyczy naukowych  w zakresie fizjologii i żywienia 
ryb jaki i tradycyjnych metod oceny skuteczności naszych produktów współpracując z zawodnikami wyczynowymi oraz zaprzyjaźnionymi wędkarzami. 
Wykorzystywane przez nas w procesie produkcji składniki są w 100% naturalne i biodegradowalne, dzięki czemu możemy zagwarantować, iż nie wywierają 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
                                             Z wędkarskimi pozdrowieniami PROFESS Team.

Spis Treści



UNIWERSALNA

RZEKA

JEZIORO

KOSZYK

KARP

PŁOĆ

UNIWERSALNA

LIN-KARAŚ

LESZCZ

LIN-KARAŚ

KARP

PŁOĆ

LESZCZ

Charakteryzuje się lekko słodkim smakiem, średnią granulacją oraz ziołowo-waniliowo-miodowym zapachem. Zawiera składnik przyspieszający 
trawienie i pobudzający ryby do żerowania. Jej uniwersalny skład daje się bardzo łatwo modyfikować poprzez dodanie któregoś z dodatków zanętowych 
PROFESS, a przez to dostosować do specyfiki łowiska. Sprawdza się nawet w najtrudniejszych łowiskach. Wyjątkowo skuteczna przez cały sezon wędkarski. 

Ciężka, jasna, dobrze klejąca zanęta o średniej granulacji i zapachu migdałowo-kolendrowym, przeznaczona do łowienia ryb w rzekach. Zawiera dużą ilość 
kleju, który opóźnia rozpad kul zanętowych. Dzięki bogatym w substancje odżywcze składnikom oraz zwiększonej zawartości pieczywa fluo, pozwala szybko 
sprowadzić ryby w obszar wędkowania i skutecznie utrzymać je w zasięgu haczyka.

To słodkawa zanęta o średniej granulacji, zapachu wanilii i przypraw korzennych, przeznaczona do nęcenia w jeziorach. Charakteryzuje się umiarkowaną 
pracą oraz ciemną barwą. Skutecznie przyciąga wszystkie gatunki ryb z rodziny karpiowatych. Sprawdza się w większości łowisk i w każdych warunkach. 

Zanęta o podobnym składzie jak uniwersalna, lecz o większej spoistości, nieco grubszej granulacji i znacznie intensywniej pracująca. Dzięki specjalnym 
substancjom zawartym w jej składzie potrafi przyciągać ryby z dużych odległości.

Grubofrakcyjna, lekko klejąca, słodka zanęta o charakterystycznym owocowym zapachu i zdecydowanie jasnej barwie. Duża zawartość białka oraz betainy     
w jej składzie daje szanse na złowienie rekordowego karpia. Posiada wiele grubych smakowitych dla karpia kąsków. Skuteczna od wczesnej wiosny.

Drobna zanęta o brązowej barwie, słonawym smaku i mocno  owocowym aromacie. Idealna na pełnię sezonu wędkarskiego, kiedy woda jest ciepła. W swym 
składzie posiada substancję, która przyspiesza przemianę materii wzmagając apetyt u ryb.

Zanęta o uniwersalnym składzie i aromacie, opracowana tak, aby z maksymalnym efektem oddziaływać na wszystkie ryby karpiowate. Umiarkowana i długo-
trwała praca oraz najwyższej jakości składniki gwarantują udany połów nawet w okresach słabszego żerowania ryb. 

Wyśmienita, klasyczna, słodka zanęta przeznaczona do połowu ryb w zbiornikach o mulistym dnie. Jej specyficzny marcepanowo-kozieradkowy zapach oraz 
duża ilość grubych frakcji zwabia liny i karasie z dużych odległości i przez długi czas utrzymuje w zanęconym miejscu. Świetna w ciepłych miesiącach kiedy 
woda jest nagrzana.

Słodka zanęta o dużej zawartości grubych frakcji i specyficznym aromacie bardzo lubianym przez duże leszcze. Zawiera składniki, dzięki którym błyskawicznie 
przywabia ryby, które potem przez długi czas pozostają w obszarze jej działania.

Zanęta o zapachu ziół, wanilii i kozieradki oraz słodko gorzkim smaku i średnio grubej granulacji. Jej lekkość i mała spoistość sprawia, że idealnie sprawdza 
się na łowiskach płytkich i zarośniętych. Perfekcyjnie połączone ze sobą składniki, takie między innymi jak słonecznik prażony i biscuit, gwarantują dobrą 
pracę zanęty a co za tym idzie jej skuteczne działanie nawet na łowiskach z grubą warstwą mułu na dnie. Posiada w swoim składzie substancje, które 
powodują wzmożone pobieranie pokarmu przez ryby.

Słodka zanęta o mocnym owocowym zapachu, szczególnie lubianym przez duże karpie. Posiada jasną barwę i grubą granulację. Duża ilość zawartych 
w niej protein, prażonych orzechów oraz betainy, znacznie zwiększają szanse na złowienie wielkiego karpia. Zanęta ta charakteryzuje się małą spoisto-
ścią, dzięki czemu kule zanętowe błyskawicznie ulegają rozpadowi, co jest bardzo istotne gdy łowisko posiada muliste dno. Dzięki zawartości specjalnych 
bioaktywatorów posiada wyjątkową moc i szybkość wabienia.

Bardzo skuteczna, niezbyt ciężka zanęta o drobnej granulacji i lekko słonym smaku. Posiada specyficzny ziołowo-waniliowy aromat, szczególnie skutecznie 
przywabiający płocie.Jej intensywna praca pozwala błyskawicznie ściągnąć stado płoci, które chętnie żerują w słupie pracującej na dnie zanęty. Obecność soli 
w mieszance powoduje wzmożone opróżnianie przewodu pokarmowego, co z kolei opóźnia moment nasycenia się ryb zanętą, a tym samym wydłuża okres 
intensywnych brań. 

Ciężka i słodka zanęta o dużej zawartości grubo zmielonego biscuitu, makucha kukurydzianego i prażonych orzechów. Posiada specyficzną uwielbianą przez 
dorodne leszcze (ale także karpie i duże płocie) nutę zapachową, opartą na mieszance odpowiednich ziół i przypraw korzennych oraz wanilii. Specjalny słodzik 
znajdujący się w składzie zanęty sprawia, że jest ona wyjątkowo słodka a tym samym bardzo atrakcyjna dla leszczy. Słodzik wzmacnia również walory 
smakowe wszystkich jej składników, a zarazem maskuje smaki niepożądane. Dzięki wyprażonym i natłuszczonym składnikom zanęta bardzo dobrze pracuje  
i wabi nawet słabo żerujące ryby. W połączeniu z melasą i klejem do zanęt PROFESS idealna na rzeki.

ZANĘTY
Zanęty PROFESS to najwyższej, jakości mieszanki skomponowane na bazie wyrobów cukierniczych i piekarniczych, 
nasion roślin oleistych, makuchów, ziaren zbóż, ziół i przypraw korzennych oraz naturalnych aromatów. Wszystkie 
serie zanęt PROFESS  powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenia zawodników wyczynowych oraz z uwzględ-
nieniem najnowszych osiągnięć naukowych. Stopień granulacji oraz zastosowanie składników smakowo-
wabiących zostały dobrane dla określonych gatunków ryb. Zawartość enzymów i bioaktywatorów oraz wzmac-
niaczy i betainy powoduje długotrwałe działanie wabiące, utrzymuje ryby w polu nęcenia i pobudza je do żerowania. 
Zanęty PROFESS doskonale sprawdzają się na zawodach oraz w wodach przełowionych i poddanych silnej presji 
wędkarskiej. Zostały wyprodukowane wyłącznie ze składników naturalnych ulegających biodegradacji. Nie 
powodują zakwaszenia wody, nawet w przypadku przenęcenia łowiska.

ZANĘTY EFFECT
To tanie, nowoczesne i bardzo skuteczne zanęty gwarantujące rewelacyjne efekty 
wędkowania w większości łowisk. W ich składzie znajdują się wysokiej jakości 
komponenty między innymi takie jak makuch kukurydziany, słonecznik prażony, 
mączka arachidowa, kokos, biscuit. Aromatyzowane są mieszankami ziołowymi, 
opartymi na koprze włoskim, kolendrze, kozieradce, goździkach i cynamonie. 
Skład zanęt wzbogacony jest substancją wzmacniającą smak oraz atraktorami 
stymulującymi apetyt. Wszystkie zanęty z tej serii posiadają w swoim składzie 
cząstki fluorescencyjne, które znacznie zwiększają zainteresowanie ryb podaną 
zanętą. Seria EFFECT to przykład na to, że skuteczne nęcenie wcale nie musi być 
drogie.

ZANĘTY STANDARD
To zestaw co najmniej dziesięciu składników połączonych ze sobą w ściśle określonych proporcjach 
w celu uzyskania jak najlepszych właściwości wabiących. Skomponowane są na bazie wysokiej 
jakości pieczywa, słodkiej kukurydzy, orzecha, makuchów, słonecznika, wyrobów 
cukierniczych i składników wysokobiałkowych  oraz nasion oleistych. 
Aromatyzowane są głównie mieszankami ziołowymi z dodatkiem wanilii
Kompozycje aromatyczne, jak również stopień granulacji zanęt zostały 
dostosowane do preferencji poszczególnych gatunków ryb. 

Dzięki swym właściwościom, a także zawartości betainy 
i wzmacniaczy, bardzo szybko pobudzają ryby do intensywnego 
żerowania i przez długi czas utrzymują je w nęconym 
obszarze. W zanętach serii standard znajdują się 
cząsteczki “fluo” 
oraz aktywator, który przyśpiesza 
przemianę materii i opróżnianie 
przewodu pokarmowego,
wzmacniając apetyt.

waga
0,75 kg / 2 kg

waga 0,65 kg
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Specjalnie wyselekcjonowane i spreparowane grubo frakcyjne składniki ujęte w nowatorską formułę
pozwoliły stworzyć nam serię specjalistycznych zanęt, które działają wyjątkowo selektywnie, wabiąc 

i utrzymując w łowisku duże osobniki ryb karpiowatych. Zanęty z serii H.P.B. to mega dawka protein, 
minerałów, tłuszczów, witamin i substancji odżywczych. To bogate źródło cennej energii, którym nie 

pogardzi żadna gruba ryba. Swoją wysoką wartość odżywczą zawdzięczają zawartości takich 
składników jak ekstrakty białkowe (roślinne i zwierzęce), mączka rybna, mączka z krwi, 

olej rybny. Zawierają również optymalny poziom ekstraktów drożdżowych, dodatków 
słodzących, betainy, wzmacniaczy smaku oraz zestaw wszystkich niezbędnych 

rybom aminokwasów. Najwyższą skuteczność wykazują te produkty 
przy nęceniu długookresowym. Jeżeli duże ryby zamieszkują zbiornik, 

w którym wędkujesz, to po kilkudniowym  nęceniu  łowiska zanętami H.P.B. 
powinny pojawić się one w zasięgu twojego haczyka. 
Stosując zanęty z tej serii warto również zastosować 
odpowiednio mocny sprzęt, gdyż szansa na kontakt 

z okazałą rybą jest naprawdę spora. 

ZANĘTY EXTRA
To unowocześniona formuła oparta ma sprawdzonych recepturach serii zanęt produkowanych od 2001 roku. Mieszanki 
skomponowane z najwyższej jakości składników, ziół i przypraw korzennych oraz naturalnych aromatów przyciągają ryby
ze zdwojoną siłą. Każda zanęta z tej serii to precyzyjnie dobrana kombinacja kilkunastu komponentów (w większości 
wyprażonych), mająca na celu intensyfikację efektu wabienia. 
Znajdujące się w składzie zanęt prażone orzechy arachidowe, czekolada i miód to przysmaki wszystkich karpiowatych. 
Zawartość enzymów i bioaktywatorów oraz wzmacniaczy nukleotydowych i betainy powoduje długotrwałe działanie 
wabiące, utrzymuje ryby w polu nęcenia i pobudza je do żerowania. Wszystkie zanęty z tej serii zawierają cząsteczki 
fluorescencyjne.

ZANĘTY H.P.B

BIG-FISH

KOSZYK
Wyśmienicie sprawdza się przy połowie dużych leszczy, karpi, amurów i linów oraz innych dużych ryb spokojnego żeru. Do jej produkcji użyliśmy ściśle 
wyselekcjonowanych wysokobiałkowych komponentów. Precyzyjna formuła tej mieszanki powoduje stopniowe uwalnianie się aromatów w wodzie co 
zapewnia długotrwały efekt nęcący. Ta zanęta pobudza do żerowania nie powodując uczucia sytości. Dlatego tez jest bardzo chętnie i długo pobierana przez 
ryby. Jej wysoka wartość odżywcza w połączeniu z substancjami przyspieszającymi trawienie powoduje, że ryby często odwiedzają zanęcone miejsce. 
Wyjątkowy, a zarazem uniwersalny skład gwarantuje doskonałe efekty na większości polskich łowisk. Używając tej zanęty długookresowo możemy liczyć na 
seryjne branie dużych ryb.

Zanęta o zwiększonej zawartości składnika wiążącego, intensywnie pracująca. Przeznaczona do napełniania koszyczków i sprężyn zanętowych o smaku i za-
pachu idealnie dobranym do upodobań większości ryb karpiowatych. Szybko zwabia ryby nawet z dużej odległości.

To słodkawa zanęta o średniej granulacji, zapachu wanilii i kopru włoskiego. Charakteryzuje się umiarkowaną pracą oraz jasną, naturalną barwą. Zawie-
ra arachid i czekoladę, składniki przyciągające duże ryby karpiowate. W samym składzie posiada również aktywatory, które bardzo silnie oddziałują na 
wszystkie ryby, stymulując je do pobierania pokarmu. Z powodzeniem można ją stosować w jeziorach, kanałach i rzekach, modyfikując wcześniej jej 
skład przez dodanie któregoś z dodatków PROFESS. Sprawdza się w większości łowisk i w każdych warunkach.

Lekka zanęta o zapachu kokosu i maggi oraz słodko-gorzkim smaku i grubej granulacji. Dzięki swej lekkości i słabej spoistości rozpada się w wodzie tworząc 
nawet na mulistym dnie atrakcyjny dla ryb dywan. Odpowiednio natłuszczone i wyprażone składniki powodują świetną pracę, również w przypadku, gdy kula 
zagłębi się w mule. Po dodaniu wody zanęta zabarwia się na kolor zielony, który zlewając się z otoczeniem usypia podejrzliwość ostrożnych z natury ryb.

Gruba i słodka zanęta o specyficznym truskawkowym aromacie, szczególnie lubianym przez duże karpie i leszcze. Zawiera cząstki prażonych arachidów, 
orzechów laskowych oraz soję. Zwiększona ilość protein oraz betainy, stymuluje karpie do żerowania przez długi czas. Niewielka lepkość zanęty pozwala 
rozpaść się kulom w krótkim czasie po wpadnięciu do wody i rozłożyć na mulistym dnie, gdzie często żerują karpie. Po dodaniu wody zanęta zabarwią się na 
kolor żółty; lubiany szczególnie przez duże okazy karpi.

Bardzo skuteczna, lekka i mało sycąca zanęta o drobnej granulacji. Posiada specyficzną kompozycję zapachową opartą na kolendrze i wanilii oraz słono-
słodki smak. Doskonale dobrane, wyprażone składniki oraz dodatek nasion oleistych powoduje świetną pracę zanęty, wabiąc płocie z dużej odległości. Idealna 
na trudne łowiska i przy słabym żerowaniu ryb, wielokrotnie sprawdzona na zawodach wędkarskich. Posiada czarny kolor.

Lekka i mało sycąca zanęta o drobnej granulacji. Posiada specyficzną kompozycję zapachową opartą na anyżu i koprze włoskim oraz słono-słodki smak. 
Doskonale dobrane wyprażone składniki oraz dodatek nasion oleistych powoduje świetną pracę zanęty, wabiąc płocie z dużej odległości. Idealna na trudne 
łowiska i przy słabym żerowaniu ryb, wielokrotnie sprawdzona na zawodach wędkarskich. Po dodaniu wody zanęta zabarwia się na kolor czerwony; atrakcyjny 
dla dorodnych płoci.

Doskonała, ciężka i bardzo słodka zanęta o grubej granulacji. Zawiera dużą ilość protein a zarazem składniki przyśpieszające ich trawienie. Odpowiednio 
dobrane słodkie komponenty powodują, że zanęta dobrze wiąże i długo pracuje na dnie. Duże cząsteczki prażonych arachidów i czekolady, które przez 
długi czas pozostają na dnie wabią nawet mało aktywne ryby. Charakterystyczny słodki smak i zapach uwielbiany przez leszcze nęci również pozostałe 
duże egzemplarze karpiowatych. W połączeniu z melasą i klejem do zanęt PROFESS, idealna na rzeki.

Rewelacyjna, ciężka i bardzo słodka zanęta o grubej granulacji. Zawiera dużą ilość protein a zarazem składników przyśpieszających ich trawienie. 
Odpowiednio dobrane słodkie komponenty powodują, że zanęta dobrze wiąże i długo pracuje na dnie. Duże cząsteczki prażonych arachidów i czekolady, które 
przez długi czas pozostają na dnie wabią nawet mało aktywne ryby. Charakterystyczny słodki smak i zapach uwielbiany przez leszcze nęci również pozostałe 
duże egzemplarze karpiowatych. Po dodaniu wody zanęta zabawia się na kolor pomarańczowy, intrygujący szczególnie dorodne okazy leszczy. W połączeniu   
z melasą i klejem do zanęt PROFESS, idealna na rzeki.

Unikalna, pełnowartościowa i łatwo przyswajalna mieszanka o bardzo dużej zawartości białka roślinnego i zwierzęcego. Oparta na mączce i oleju rybnym, 
mielonym pellecie rybnym oraz suszonej krwi zawierającej 90% białka. Dzięki bardzo specyficznemu rybnemu zapachowi i grubo zmielonym ziarnom, zanęta 
ta jest niezwykle atrakcyjna dla dużych karpi. Przyciąga je z niewiarygodną mocą, a dzięki zawartości specjalnej kombinacji stymulatorów apetytu błyska-
wicznie mobilizuje do żerowania nawet najmniej głodne ryby. Niezwykle skuteczna przez cały sezon, jednak swoja wybitną moc ujawnia w chłodniejszych 
miesiącach. Długotrwałe stosowanie tej zanęty daje szanse na kontakt z naprawdę dużym karpiem.

Rewelacyjna zanęta o niezwykłej sile wabienia. Wyjątkowo skutecznie przyciąga i utrzymuje w łowisku duże leszcze. Wysoką wartość odżywczą uzyskaliśmy 
łącząc ze sobą mączkę rybną, suszoną krew, olej rybny, ekstrakty białkowe, nasiona oleiste, ciastka, preparowane grube ziarna oraz atraktory, biostymulatory  
i aminokwasy w wysokim stężeniu. Idealnie zbilansowana, wysokoenergetyczna formuła tej zanęty sygnalizuje rybie, że w pobliżu znajduje się bardzo 
atrakcyjne pożywienie. Gwarantujemy, że żaden żerujący leszcz nie przepłynie koło niej obojętnie. Substancje stymulujące pobieranie pokarmu zapewniają 
długotrwałe i intensywne żerowanie dorodnych leszczy, a co za tym idzie dużą częstotliwość brań. Najbardziej skuteczna przy nęceniu kilkudniowym, ale 
bardzo efektywna również w czasie krótkich zasiadek. Daje niezwykłe efekty w połączeniu z pelletem i płatkami leszczowymi.

Dzięki innowacyjnej recepturze, zanęta ta potrafi przywabić ryby w zanęcone łowisko nawet z dużej odległości. To kombinacja najwyższej jakości składników    
o wysokiej wartości odżywczej i energetycznej. Opracowana została tak, by najbardziej efektywnie wabić okazałe liny i karasie. Jest  niezwykle skuteczna w cie-
płych miesiącach roku, na łowiskach o zamulonym dnie i słabej przejrzystości wody. Posiada intensywny  i specyficzny aromat słodkiej kukurydzy i miodu. Sta-
rannie dobrane składniki powodują, że zanęta bardzo dobrze i długotrwale pracuje w wodzie a dodatek substancji stymulującej pobieranie pokarmu wymusza 
na rybach intensywne żerowanie. Systematyczne, kilkudniowe nęcenie powoduje, że szansa na złowienie rekordowego lina czy karasia wzrasta wielokrotnie.

Z wielką starannością opracowana receptura, oparta na kombinacji składników o podwyższonym poziomie wartości odżywczych i energetycznych. Nadzwyczaj 
skuteczna na duże i ostrożne płocie. Zawiera optymalny poziom atraktorów, wzmacniaczy, stymulatorów i betainy. Połączenie takie gwarantuje doskonałą siłę 
wabienia ale również i to, że zanęta jest szybciej trawiona przez ryby, co wpływa na większą ilość brań. Dzięki grubszej granulacji komponentów i oryginalnemu 
składowi działa wybiórczo, szczególnie na duże osobniki płoci. Wskazuje wyjątkową efektywność przez cały sezon wędkarski. Bywa niezwykle skuteczna w sy-
tuacjach gdy ryby żerują chimerycznie.

waga 2 kgwaga
0,75 kg / 2 kg

UNIWERSALNA wanilia

LIN-KARAŚ zielony

KARP żółty

PŁOĆ black-kolendra

PŁOĆ czerwona

LESZCZ black-piernik

LESZCZ pomarańczowy

DUŻY KARP czerwony

DUŻY LESZCZ żółty

DUŻY LIN–KARAŚ brązowy

DUŻA PŁOĆ czarna
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ZANĘTY TURBO
To perfekcyjnie zestawione najwyższej jakości składniki charakte-
ryzujące się wyjątkową skutecznością nęcenia. To nowa generacja 
zanęt, działających na ryby ze zdwojoną siłą. Zanęty TURBO 
sprawiają, że ryby stają się żarłoczne i pozostają w polu nęcenia 
przez wiele godzin. Mieszanki te są w całości wyprażane w wyso-
kiej temperaturze oraz barwione na odpowiednie kolory 
preferowane przez poszczególne gatunki ryb. Specyficzna formuła 
zanęt TURBO wzbogacona o wzmacniacze nukleotydowe, betainę 
oraz słodziki ogranicza nieufność ryb i sprawia, że staja się one 
bardziej skore do połknięcia przynęty. Doskonale sprawdzają się na 
zawodach oraz w wodach przełowionych i poddanych silnej presji 
wędkarskiej. 

BAZY ZANĘTOWE  
Zawierają podstawowe komponenty. Można je ukierunkować na konkretny 
gatunek ryb lub specyficzne wymagania łowiska poprzez dodanie odpowied-
niego atraktora smakowo-zapachowego lub dodatku zanętowego z oferty 
PROFESS.

ZANĘTY KARPIOWATE waga 5 kg

waga 0,75 kg

Rewelacyjna, słodka, wysoko proteinowa i grubo frakcyjna zanęta o intensywnym owocowym smaku i zapachu, uwielbianym przez okazy dużych karpi. Idealna 
do nęcenia kilkudniowego (nie zakwasza łowiska). Posiada w swym składzie dużą ilość grubych wysokobiałkowych składników, które nie są wyjadane przez 
drobnicę, a tym samym przez długi czas wabią dorodne karpie. Rewelacyjne wyniki daje również przy łowieniu bardzo dużych leszczy. Posiada wyraźną żółta 
barwę, która z reguły przyciąga duże ryby, eliminując jednocześnie drobnicę. Unikalny kompleks betainy, wzmacniaczy nukleotydowych i aktywatorów sprawia, 
że nawet najedzone karpie zaczynają  żerować. Niezastąpiona na łowiska trudne i kilkudniowe zawody wędkarskie. 

Wyśmienita, drobna, lekka i średnio spoista zanęta o intensywnym czerwonym kolorze i wyraźnie słonym smaku. Znajdujące się w jej składzie prażone, 
mielone konopie, arachid, prażony sezam i makuch lniany, potrafią zwabić z dużej odległości stado płoci,które błyskawicznie zaczynają żerować. Kapitalne 
znaczenie dla liczby brań ma również zastosowanie anyżu gwiazdkowego jako bazy w naturalnej mieszance ziołowej aromatyzującej tę zanętę. Dzięki 
zastosowaniu takiej naturalnej mieszanki ziołowej skuteczność łowienia podnosi się kilkukrotnie w stosunku do aromatów spożywczych. Idealna na zawody 
wędkarskie. Wyjątkowo skuteczna w chłodnych miesiącach.

Wyjątkowo skuteczna, bardzo słodka, średnio frakcyjna zanęta o intensywnym aromacie i smaku piernikowym oraz ciemno brązowej barwie. Aromat piernika, 
tak uwielbiany przez leszcze uzyskiwany jest przez połączenie w odpowiednich, ściśle określonych proporcjach; kolendry, goździka, cynamonu, gałki 
muszkatołowej i imbiru. Zastosowanie w zanęcie takiej naturalnej mieszanki podnosi skuteczność łowienia kilkukrotnie, a podwyższona zawartość protein 
oraz kompleks aminokwasów i wzmacniaczy zwiększa szanse na kontakt z naprawdę dużym leszczem. Doskonale sprawdza się na zawodach oraz w okre-
sach słabego żerowania ryb.

KARP żółty

PŁOĆ czerwona

LESZCZ brązowy 

Uniwersalna, ciężka i dobrze klejąca zanęta przeznaczona do połowu ryb 
karpiowatych w rzekach. Świetnie sprawdza się w połowie leszczy, kleni, 
jazi, brzan, krąpi i płoci. Dzięki bogatym w substancje odżywcze 
składnikom oraz zwiększonej zawartości pieczywa fluo, pozwala szybko 
sprowadzić ryby w obszar wędkowania, a wypłukiwane z niej grubsze 
słodkie cząsteczki długo i skutecznie utrzymują ryby w zasięgu haczyka. 
Odpowiednio dobrane proporcje gliny wiążącej, żwiru i płynnej melasy 
pozwolą dostosować zanętę do każdego uciągu i głębokości łowiska. 
Posiada intensywny aromat, średnią granulację oraz słodki smak. Duże, 
ekonomiczne opakowanie powinno wystarczyć na kilka udanych wypraw 
wędkarskich.

Lekka, słabo klejąca i dobrze pracująca zanęta, ukierunkowana do nęcenia 
w jeziorach, stawach i zbiornikach zaporowych. Uniwersalny skład tej 
mieszanki i odpowiednio dobrany smak skutecznie przyciąga wszystkie 
gatunki ryb z rodziny karpiowatych. Charakteryzuje się szybkim działaniem 
wabiącym. Utrzymuje ryby w łowisku przez długi czas. Polecana 
szczególnie do połowu w przełowionych akwenach w okresie letnim. 
W celu ukierunkowania zanęty na wybrany gatunek ryb występujących      
w zbiorniku można dodać odpowiednich dodatków zanętowych i zapacho-
wych preferowanych przez poławiany gatunek ryb. Duże, ekonomiczne 
opakowanie powinno wystarczyć na kilka udanych wypadów na ryby.

Jasna, ciężka i klejąca mieszanka bazowa, przeznaczona do nęcenia 
wszystkich ryb karpiowatych w rzekach.

Jasna, gruboziarnista mieszanka bazowa, przeznaczona do nęcenia karpi, 
linów i karasi.

Średnio frakcyjna mieszanka bazowa o zapachu wanilii, przeznaczona do 
nęcenia wszystkich ryb karpiowatych.

Ciemna mieszanka bazowa przeznaczona do nęcenia leszczy i płoci.

WODY PŁYNĄCEWODY STOJĄCE

RZEKA

KARP-LIN-KARAŚ

UNIWERSALNA-WANILIA

LESZCZ-PŁOĆ
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waga 2 kg



ZANĘTY OPTIMA
Zanęty OPTIMA, to seria optymalnie połączonych składników, tworzących znako-
mitą mieszankę zanętową do uniwersalnych zastosowań. Można je stosować 
klasycznie, jak i w koszyczkach do metody i koszykach zanętowych. Zanęty wyróż-
niają bardzo oryginalne połączenia smakowe. Wszystkie  można łączyć z pelletem 
Micro Method Feeder z oferty Profess, a także zalewać melasami czy boosterami.

Zanęty Method Feeder
READY 

Ready – to gotowa do użycia zanęta, nasączona ekstraktem roślin oleistych. 
Zawiera w swym składzie pellet 2-4 mm, oraz mielony pellet. Przeznaczona 
do nęcenia z użyciem różnego rodzaju koszyczków zanętowych. Może być      
też z powodzeniem stosowana do formowania kul zanętowych, oraz 
klasycznego nęcenia. Zanęty z tej serii złożone są z wyselekcjonowanych 
wysoko-białkowych składników, które pracując na dnie uwalniają atraktory 
wabiąc ryby i długo utrzymują je w łowisku. W składzie zanęty znajdziemy: 
mączki i ekstrakty z organizmów morskich, ziarna i makuchy roślin oleistych, 
pieczywo cukiernicze i piekarnicze, zioła i przyprawy naturalne, oleje, 
aromaty i barwniki naturalne.

EXPLOSIVE to seria wysokoproteinowych zanęt z dodatkiem pelletu 2-4 mm, 
przeznaczona do techniki „method feeder". Mieszanka ta charakteryzuje się 
bardzo specyficzną „musującą" pracą, polegającą na intensywnym 
wydobywaniu się z niej pęcherzyków powietrza. Ten unikalny efekt powoduje 
błyskawiczne i długotrwałe zainteresowanie się ryb podaną zanętą. Pro-
dukty z tej serii oparte są na naturalnych wysokobiałkowych mączkach oraz 
ekstraktach rybnych i roślinnych oraz mielonym pellecie.

Zanęty Method Feeder 
„EXPLOSIVE”

waga 700 g waga 700 g

1. Kozieradka & Kokos & Miód

2. Kryl & Robin Red & Czosnek

3. Morwa & Robin Red

4. Ochotka & Konopie

5. Truskawka & Banan

6. Wanilia & Kukurydza & Konopie

7. Wanilia & Piernik & Scopex

8. Zielona Betaina & Halibut

ZANĘTY METHOD FEEDER READY: 1. Halibut & Kryl

2. Kozieradka & Kokos & Miód

3. Morwa & Robin Red

4. Ochotka-Konopie

5. Organiczny Smród

6. Kryl & Robin Red & Czosnek

7. Truskawka & Banan

8. Wanilia & Karmel & Scopex

9. Wanilia & Kukurydza & Konopie

10. Zielona Betaina & Halibut

ZANĘTY
METHOD FEEDER EXPLOSIVE:
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waga 1 kg

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD

1. Halibut i Pieprz

2. Miód i Kokos

3. Tutti Frutti

4. Wanilia

5. Truskawka

6. Method Feeder

7. Wątroba i Czosnek

8. Morwa i Cynamon

ZANĘTY OPTIMA:



AROMATY / ATRAKTORY / BARWNIKI / MELASY

GLINKI KONCENTRATY ZAPACHOWE

Zestaw najbardziej popularnych zapachów 
do aromatyzowania zanęt i przynęt.

BARWNIKI W PŁYNIE:
1. CZERWONY
2. POMARAŃCZOWY
3. ŻÓŁTY

1. NATURALNA
2. CZEKOLADOWA
3. MIODOWA
4. MORWA

Skoncentrowane mieszanki smakowo-zapachowa zawierające zestawy 
aminokwasów i bioaktywatory. Ich stosowanie jest szczególnie zalecane 
na łowiskach poddanych dużej presji wędkarskiej, przy słabym żero-
waniu ryb oraz podczas zawodów wędkarskich. Zawierają specjalne 
wzmacniacze, dzięki którym zanęta staje się smakowo bardziej atrak- 
cyjna dla ryb. Panierowanie w nich przynęty założonej na haczyk, w wy-
bitny sposób zwiększa ilość brań.

Do podnoszenia atrakcyjności kolorystycznej zanęt i przynęt zalecamy 
stosowanie wysokiej jakości, neutralnych dla środowiska barwników, które 
oferujemy w dwóch wygodnych do aplikacji odmianach w płynie i proszku.

Zestaw silnie skoncentrowanych mieszanek smakowo-zapachowych, 
służących do aromatyzowania zanęt i przynęt. Koncentraty te mogą służyć 
jako dodatek do gotowych zanęt lub do aromatyzowania własnych 
mieszanek zanętowych. Cechuje je naturalny zapach.

Niezbędny składnik do zanęt leszczowych, zalecany również przy nęceniu 
karpi, karasi oraz linów. Nadaje zanęcie słodki smak i ciemną barwę. 
Doskonała również do dosładzania miksów do kulek, method miksów. 
Bogata w węglowodany. Należy rozcieńczać w wodzie stosowanej do 
rozrabiania zanęty w stosunku 4 łyżki na 1 kg.

1. FRUTIS secret
2. KARP secret
3. KORZENNY/PIERNIK secret
4. KRAB secret
5. LESZCZ secret
6. LIN-KARAŚ secret
7. MARCEPAN secret
8. MORWA secret

AROMATY PŁYNNE ZANĘTOWE

ATRAKTORY

BARWNIKI

MELASY
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KONCENTRATY ZAPACHOWE:

AROMATY PŁYNNE ZANĘTOWE:

ATRAKTORY:

BARWNIKI:

MELASY:

waga: 900 g 
/ 1000g / 2000 g

Opakowanie
500 ml

BARWNIKI W PROSZKU:
1. CZARNY
2. CZERWONY
3. ŻÓŁTY

5. PIERNIKOWA
6. SCOPEX
7. TRUSKAWKOWA
8. WANILIOWA

9. PIKANTNE SALAMI secret
10. PŁOĆ secret
11. SCOPEX secret
12. TRUSKAWKA secret
13. TUTTI-FRUTTI secret
14. WANILIOWY secret

Opakowanie
12 ml

Opakowanie
125 ml

Opakowanie
15 ml, 125 ml

waga: 200 g

1. ANANAS
2. ANYŻOWY
3. CZOSNKOWY
4. KRAB

1. ANYŻ
2. BETAINA COMPLEX
3. CZOSNEK
4. KARP
5. KOLENDRA

5. MORWA
6. MARCEPAN
7. MIODOWY
8. OCHOTKA

9. OCHOTKA-KONOPIE
10. PIERNIKOWY
11. PIKANTNE SALAMI
12. TRUSKAWKOWY

13. TUTTI-FRUTTI
14. WANILIA-KUKURYDZA-KONOPIE
15. WANILIOWY
16. WĄTROBA-CZOSNEK

6. KORZENNY/PIERNIK
7. KOZIERADKA
8. KRAB
9. KREW SUSZONA
10. LESZCZ

11. LIN-KARAŚ
12. MARCEPAN
13. MORWA
14. NOSTRZYK
15. OCHOTKA

16. PIKANTNE SALAMI
17. PŁOĆ
18. SCOPEX
19. TRUSKAWKA
20. TUTTI-FRUTTI

21. WANILIA
22. WĄTROBA-CZOSNEK 

1. WIĄŻĄCA SUCHA
2. RZECZNA NATURALNA
3. WIĄŻĄCA NATURALNA
4. WIĄŻĄCA BRĄZOWA
5. WIĄŻĄCA CZARNA

GLINKI RODZAJE:

6. BENTONIT AKTYWNY
7. ROZPRASZAJĄCA SUCHA
8. ROZPRASZAJĄCA  NATURALNA
9. ROZPRASZAJĄCA BRĄZOWA
10. ROZPRASZAJĄCA CZARNA



Doskonały dodatek do zanęt płociowych i leszczowych. Składnik 
aromatyzujący, nadaje zanęcie specyficzny zapach siana i spulch-
nia ją - do 5%.

Słodki składnik smakowo-zapachowy, pobudzający ryby do żerowa-
nia. Dosładza i aromatyzuje zanętę. Idealny na wszystkie ryby kar-
piowate – do 20 %. 

Oczyszczająca i aromatyzująca białe robaki. Przedłuża ich żywot-
ność, nadaje jędrność i pozbawia przykrego zapachu.

Specjalne pieczywo zanętowe o lekkim zapachu wanilii. Działa na 
ryby pobudzająco – do 15 %.

Napowietrzają, spulchniają oraz poprawiają pracę zanęty. Ułatwiają 
rozpad kul zanętowych. Niezbędny dodatek do zanęt na wody sto-
jące i wolno płynące. Odwadniają przemoczona zanętę – do 25 %.

Doskonały dodatek smużący do zanęt powierzchniowych. Dzięki 
swoim walorom smakowym, a także bardzo wysokiej zawartości 
białka (90 %) niezastąpiony również w innych zanętach. Rewe-
lacyjnie działa w chłodniejszych porach roku – do 10 %.

Wysokoenergetyczne i węglowodanowe słodkie pieczywo cukier-
nicze z dodatkiem składników aromatyczno-smakowych. Nie-
zbędny przy łowieniu leszczy, karpi, płoci i pozostałych okazów ryb 
karpiowatych. Zdecydowanie poprawia jakość zanęt – do 25% %.

Słodki składnik silnie wiążący. Bogaty w proteiny, spaja zanętę i wa-
bi ryby. Służy do formowania kul zanętowych na wody płynące o sil-
nym uciągu – do 20 %.

Podstawowy składnik zanęt na wszystkie karpiowate. Bardzo do-
brze wchłania zapachy, silnie smuży i rozjaśnia zanętę – do 10 %.

Mączka z orzecha kokosowego. Przyspiesza przemianę materii, 
wzmagając apetyt u ryb. Dodatek szczególnie pożądany w zanę-
tach wysokobiałkowych – do 10 %.

Doskonała przynęta na płocie oraz dodatek do zanęt na płocie, 
brzany i klenie. Szczególnie skuteczne w chłodnych porach roku 
– do 10 %.

Składnik smakowo-zapachowy doskonale wabiący płocie, ale 
również inne ryby karpiowate. Wyprażone nasiona lnu należy 
zmielić przed dodaniem do zanęty w celu uzyskania najlepszego 
efektu. Poprawia pracę zanęty – do 10 %.

Doskonały dodatek do wszystkich zanęt. Pobudza apetyt u ryb      
i wspomaga trawienie. Nadaje zapach i spulchnia zanętę – do 5 %.

Doskonały i sprawdzony dodatek do wszystkich zanęt. Szczególnie 
skuteczny w zanętach leszczowych i płociowych. Wspomaga tra-
wienie – do 5 %. 

Doskonały dodatek do zanęt na duże leszcze i płocie. Posiada słod-
ki smak, a dzięki dużej zawartości ziół: specyficzny korzenny za-
pach. Składnik smakowo-zapachowy do 10 %.

Rewelacja na duże leszcze, a także karpie. Zawierają betainę i malto-
zę oraz aktywatory i aminokwasy agzogenne. Wielokrotnie sprawdzo-
ne z powodzeniem na polskich łowiskach i zawodach wędkarskich. 
Przyczyniły się do złowienia wielu rekordowych okazów – do 20%.

Posypka służąca do rozpraszania ochotki zanętowej.

Niezastąpiony, wysokobiałkowy oraz wysokoenergetyczny 
składnik zanęt na karpie i leszcze. Szczególnie ulubiony przez 
duże okazy – do 15 %. 

Kompleks proteinowo – enzymatyczny zawierający 55 % białka,    
o dużej zawartości aminokwasów egzogennych. Doskonały jako 
dodatek do zanęt na duże ryby karpiowate oraz jako składnik 
miksów do produkcji kulek proteinowych – do 20 %.

Komponent zawierający ponad 60 % białka. Stosowany w zanęcie, 
znacznie podnosi jej wartość odżywczą. Zawiera dużą ilość oleju 
rybnego, który jest dla ryb niezwykle atrakcyjny. Jest jednym z pod-
stawowych składników kulek proteinowych – do 30 %.

Granulat o bardzo dużej zawartości zwierzęcego białka, w tym mącz-
ki rybnej, krwi i oleju rybnego. Dzięki swoim specyficznym właściwo-
ściom potrafi zwabić węgorze, miętusy oraz sumy z dużych odległo-
ści. Po nawilżeniu i posypaniu klejem do pelletu, można z niego łatwo 
formować kule, lub umieszczać w koszyczku zanętowym.

Podstawowy składnik zanęt na duże ryby karpiowate. Spulch-
niający i energetyczny. W suchej postaci rozprasza zanętę. Zalany 
wrzątkiem silnie klei – do 20 %.

Dodatek zanętowy sprawdzony przy łowieniu okazów leszczy i karpi. 
Otrzymywany z najwyższej jakości kukurydzy konsumpcyjnej. Naj-
skuteczniejszy jest namoczony i ugotowany – do 10%.

Jeden z najbardziej skutecznych dodatków wspomagających 
działanie zanęty. Szczególnie pożądany na łowiskach o nasilonej 
presji wędkarskiej, a także w okresach słabego żerowania ryb. 
Zwiększa tempo przemiany materii i usprawnia proces metabo-
lizmu u ryb – do 15 %. 

Niezastąpiony dodatek do zanęt płociowych i leszczowych. Skład-
nik smakowo-zapachowy, natłuszczający. Bardzo skutecznie po-
budza ryby do żerowania – do 20 %. 

Doskonały wysokobiałkowy, pobudzający dodatek do wszystkich 
rodzajów zanęt. Zdecydowanie poprawia pracę zanęt - do 20%.

Pożądany dodatek do zanęt linowo–karasiowych, płociowych i karpio-
wych. Ułatwia trawienie i przyswajanie składników tłustych – do 5 %.

NOSTRZYK MIELONY MIESZANKA CZEKOLADOWA

MIESZANKA DO ROBAKÓW

PIECZYWO FLUO

OTRĘBY KUKURYDZIANE / PSZENNE

MĄCZKA Z KRWI

BISCUIT 

KLEJ ZANĘTOWY
/ CZEKOLADOWY / SUPER STRONG 

WANILIOWY / MIGDAŁOWY / MIODOWY 
/ CZEKOLADOWY/ TRUSKAWKOWY / WAFLOWY

MĄCZKA KUKURYDZIANA-SŁODKA

COCO-BELGE

KONOPIE-ZIARNO

SIEMIĘ LNIANE PRAŻONE

KOPER WŁOSKI MIELONY

KOLENDRA MIELONA MIESZANKA PIERNIKOWA

PŁATKI LESZCZOWE

ROZPRASZACZ DO OCHOTKI

SX-ŚRUTA SOJOWA HI-PRO

PROTEIX

MĄCZKA RYBNA

GRANULAT WĘGORZOWY
GRYSIK KUKURYDZIANY

GRYS KUKURYDZIANY

KOPRA POLSKA

KONOPIE MIELONE-PRAŻONE

SŁONECZNIK PRAŻONY

KOZIERADKA MIELONA

 / MIX / CZERWONE / ŻÓŁTE

DODATKI ZANĘTOWE DODATKI ZANĘTOWE
Bogata paleta dodatków zanętowych PROFESS daje możliwość swobodnej modyfikacji cech wiodących zanęt pozwalając na takie ich ukierunkowanie, które 
najlepiej odpowiada specyfice danego łowiska czy gatunkowi łowionej ryby. Nasze dodatki są uznanymi w środowisku wędkarskim produktami o spraw-
dzonej reputacji i jakości, którą staramy się stale podnosić poddając nasze wyroby różnym procesom uszlachetniającym. Duża część oferowanych przez nas 
dodatków została wzbogacona o cząsteczki “fluo”, które wydatnie zwiększają zainteresowanie ryb zanętą.

waga: 200 g
/300 g / 350 g
/ 400 g / 450

waga: 200 g
/300 g / 350 g
/ 400 g / 450

12 13



KULKI PROTEINOWE SPICY INSTINCT 18 mm KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL 16/20 mm

Kulki zanętowe – SPICY INSTINCT – To seria topowych kulek proteinowych         
o zwiększonej zawartości  naturalnych wysokogatunkowych protein i atrakto-
rów. Miksy, które stworzyliśmy dla tej serii kulek oparte są na mączkach i eks-
traktach z organizmów morskich i słodkowodnych oraz białkach mlecznych i ro-
ślinnych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie ziół przyprawowych   
w poszczególnych rodzajach z tej serii kulek. Kozieradka, kolendra, tymianek, 
koper włoski, nostrzyk i kminek wyśmienicie poprawiają smakowitość kulek, 
ale co wydaje się ważniejsze, intensywnie, długotrwale i skutecznie wabią ryby  
z dużych odległości  uwalniając swoje olejki eteryczne.
Podczas pracy nad serią tych kulek za cel postawiliśmy sobie stworzenie 
innowacyjnego produktu, który byłby jak najbardziej odżywczy i zbilansowany 
tak, aby odwzorowywał organiczny pokarm pobierany przez karpie. Stąd też 
m.in. użycie mączki ze zmielonych raków. 
Zrezygnowaliśmy z zastosowania wszelkich „poprawiaczy i polepszaczy" che-
micznych, a postawiliśmy na naturalność składników i nie zawiedliśmy się. 
Końcowe rezultaty przerosły nasze oczekiwania, kiedy to podczas testów inne 
przynęty zostały wielokrotnie zdeklasowane przez SPICY INSTINCT.
Wierzymy, że efekty użycia naszych kulek z tej serii również i Was pozytywnie 
zaskoczą. 

CARP SIGNAL BAIT – to seria wysokiej jakości tonących kulek proteinowych 
oparta całkowicie na najwyższej jakości naturalnych produktach bogatych w 
białka, tłuszcze i węglowodany. Zastosowane w nich, sprawdzone aromaty     
i dodatki oraz energetyczny mix bazowy, zaowocowały otrzymaniem 
doskonałego produktu, który jest szybko akceptowany przez karpie i trak-
towany jako łatwy do zdobycia wysoko odżywczy pokarm. Zawierają w sobie 
wiele substancji odżywczych, smakowych i zapachowych, które w łowisku 
tworzą sygnał odpowiadający za pobudzenie ryb do żerowania. Wabią w ten 
sposób karpie nawet z dużych odległości. Jakość składników użytych w pro-
cesie produkcji sprawia, że mogą one konkurować z produktami znacznie 
droższymi. Dostępne w średnicy 16 mm i 20 mm

waga:
750 g /3 kg

1. AMIGO - Kozieradka/Mandarynka

2. COBRA - Tymianek/Kałamarnica/Czosnek 

3. GRASS SPIRIT - Chleb/Konopie/Nostrzyk

4. LIBIDO - Kolendra/Rak

5. MUTANT - koper włoski/morwa/cynamon

6. UTOPIA - Kminek/Krab/Scopex

KULKI PROTEINOWE
SPICY INSTINCT 18 mm:

1. AMUROWE
2. ANANAS
3. CHILI & CZOSNEK
4. DOJRZAŁA ŚLIWKA
5. FC-4
6. HALIBUT & TUŃCZYK
7. HALIBUT
8. KRAB JAPOŃSKI
9. KRWISTA OCHOTKA
10. KRYL PIKANTNY
11. KUKURYDZA & ORZECH TYGRYSI
12. KUKURYDZA
13. OCHOTKA & KONOPIE
14. ORZECH TYGRYSI
15. POMARAŃCZA & KAŁAMARNICA
16. RYBA & TRUSKAWKA
17. SCOPEX & KRAB JAPOŃSKI
18. SCOPEX & KWAS MASŁOWY
19. SCOPEX
20. SECRET FRUIT
21. SŁODKA POMARAŃCZA
22. SOCZYSTA MORWA
23. ŚWIEŻA KAŁAMARNICA 
24. TRUSKAWKA
25. TRUSKAWKA-BANAN
26. WANILIA-KUKURYDZA-KONOPIE
27. WANILIA & TRUSKAWKA
28. WANILIA

KULKI PROTEINOWE 
CARP SIGNAL 16/20 mm:

14 15

waga:1 kg



KULKI PROTEINOWE 
CARP SIGNAL HACZYKOWE 16/20 mm

KULKI
PROTEINOWE 
CARP SIGNAL - POP UP 
HACZYKOWE 16 mm

KULKI
PROTEINOWE 
CARP SIGNAL - POP UP FLUO 
HACZYKOWE 10/15 mm

Są wysokiej, jakości produktem, stworzonym do łowienia ostrożnych oraz 
słabo żerujących karpi. Zawierają w sobie wiele substancji odżywczych, 
smakowych i zapachowych, które w łowisku tworzą sygnał, odpowiadający 
za pobudzenie ryb do żerowania. Wabią w ten sposób karpie nawet z dużych 
odległości. Produkowane są z użyciem protein, witamin, minerałów, betainy, 
kompleksu aminokwasów oraz sprawdzonych i skutecznych aromatów. 
Posiadają dużą zawartość ziaren oraz podwyższony poziom wzmacniaczy 
smakowo-zapachowych. Ich skuteczność potwierdza spora ilość okazałych 
karpi które nie potrafiły im się oprzeć. W słoiczku dwa rozmiary kulek;         
16 mm i 20 mm. 

Doskonałej jakości pływające kulki haczykowe, wykonane na bazie bardzo 
lekkiej wysoko proteinowej mieszanki o podwyższonej zawartości 
dodatków wabiących. Mogą być stosowane jako pojedyncza przynęta oraz   
z kulką tonącą w formie tzw. bałwanka. Można je również łączyć z ziarnami 
lub pelletem. Świetnie sprawdzają sie w mulistych i zarośniętych 
zbiornikach.

Wysokiej jakości pływające kulki haczykowe występujące w intensywnych 
kolorach fluo. Wykonane na bazie bardzo lekkiej wysoko proteinowej 
mieszanki o podwyższonej zawartości dodatków wabiących. Jaskrawa 
barwa zapewnia doskonałą prezentację przynęty nawet w mętnych, 
zarośniętych i kwitnących łowiskach. Występują w skutecznych i wielo-
krotnie sprawdzonych kombinacjach smakowo-zapachowych. W słoiczku 
dwie średnice 10 mm i 15 mm

Opakowanie
pojemność

250 ml

Opakowanie
pojemność

250 ml

Opakowanie
pojemność

200 ml

1. AMUROWE
2. ANANAS
3. CHILI & CZOSNEK
4. DOJRZAŁA ŚLIWKA
5. HALIBUT & TUŃCZYK
6. HALIBUT
7. KRAB JAPOŃSKI
8. KRWISTA OCHOTKA
9. KRYL PIKANTNY
10. KUKURYDZA & ORZECH TYGRYSI
11. KUKURYDZA
12. OCHOTKA & KONOPIE
13. ORZECH TYGRYSI
14. POMARAŃCZA & KAŁAMARNICA
15. RYBA & TRUSKAWKA
16. SCOPEX & KRAB JAPOŃSKI
17. SCOPEX & KWAS MASŁOWY
18. SCOPEX
19. SECRET FRUIT
20. SŁODKA POMARAŃCZA
21. SOCZYSTA MORWA
22. ŚWIEŻA KAŁAMARNICA
23. TRUSKAWKA
24. TRUSKAWKA & BANAN
25. WANILIA - KUKURYDZA - KONOPIE
26. WANILIA & TRUSKAWKA
27. WANILIA
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KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL 
HACZYKOWE 16/20 mm:

1. ANANAS
2. CHILI & CZOSNEK
3. KRAB JAPOŃSKI
4. KRWISTA OCHOTKA
5. RYBA & TRUSKAWKA
6. SOCZYSTA MORWA
7. ŚWIEŻA KAŁAMARNICA
8. TRUSKAWKA
9. WANILIA
10. WANILIA & KUKURYDZA

KULKI PROTEINOWE 
CARP SIGNAL - POP UP 
HACZYKOWE 16 mm:

1. ANANAS
2. ARCTIC KRILL
3. CHILI &  CZOSNEK 
4. DOJRZAŁA ŚLIWKA
5. HALIBUT & TUŃCZYK
6. KRAB KRÓLEWSKI 
7. MUSZLA
8. ORZECH TYGRYSI
9. RYBA & TRUSKAWKA
10. SOCZYSTA MORWA
11. SQUID & OCTOPUS
12. WANILIA & TRUSKAWKA

KULKI PROTEINOWE 
CARP SIGNAL
POP UP FLUO 10/15 mm:
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KULKI 
PROTEINOWE
CARP SIGNAL TWO TONE 
HACZYKOWE 16/20 mm

KULKI 
PROTEINOWE 
METHOD FEEDER
PERFECT HACZYKOWE 12 mm

KULKI 
PROTEINOWE 
METHOD FEEDER POP UP
HACZYKOWE 12 mm

Doskonałej jakości kulki proteinowe, uzyskane z połączenia dwóch 
odrębnych miksów, o dużej zawartości wysokogatunkowych protein, ziaren   
i atraktorów. Charakterystyczny wygląd kulki oraz trwałe aromaty, 
doskonale rozchodzące się w wodzie, przynoszą bardzo dobre rezultaty        
w przełowionych wodach. Wyszukane, dobrze zbalansowane kompozycje 
zapachowe, pomagają w okresie słabego żerowania karpi. Kulki doskonale 
nadają się do wszelkich typów zanęt o mieszanych aromatach. W opa-
kowaniu 250 ml znajdują się dwa rozmiary: 16 mm i 20 mm.

Doskonałej jakości małe tonące kulki do Method Feeder, a także do 
klasycznych zestawów karpiowych, seria o dużej zawartości wysoko-
gatunkowych protein, ziaren i atraktorów

Doskonałe pływające kulki do Method Feeder , lub do klasycznej techniki 
karpiowej. Kulka pływająca, unosząca się nad zanętą, wykorzystuje zjawisko 
konkurencji pokarmowej ryb. Precyzyjnie dobrane składniki, mączki , ziarna 
oraz dodatki zapachowo smakowe o podwyższonych parametrach 
gwarantują, że na te kulki skuszą się nawet najbardziej ostrożne ryby. 
Doskonałe do metody włosowej jako samodzielna przynęta lub w połączeniu 
z kulką tonącą jako „bałwanek".

Opakowanie
pojemność

250 ml

1. BLACK PEPPER & SMOKED GARLIC (wędzony czosnek i pieprz)
2. COCONUT & CINNAMON  (kokos  i cynamon)
3. HEMP & SWEET CORN (słodka kukurydza i konopie)
4. ROBIN RED & SMOKED HALIBUT (wędzony halibut i RobinRed)
5. SCOPEX & PINEAPPLE (ananas i scopex)
6. SPICY STRAWBERRY (pikantna truskawka)
7. VANILLA & MULBERRY (morwa i wanilia)

Opakowanie
pojemność

100 ml

Opakowanie
pojemność

100 ml

1. BLOODWORM &  HEMP (ochotka i konopie)
2. BRASEM/LESZCZ
3. COCONUT & SCOPEX (kokos i scopex)
4. CORN & VANILA (kukurydza i wanilia)
5. HALIBUT & GARLIC (halibut i czosnek)
6. MULBERRY & VANILLA (morwa i wanilia)
7. PINEAPPLE (ananas)
8. ROASTED HEMP (prażone konopie)
9. SPICY SALAMI (pikantne salami)
10. STRAWBERRY CREAM (truskawkowy krem)
11. TENCH / LIN-KARAŚ
12. TUTTI-FRUTTI
13. VANILLA
14 VANILLA & CORN & HEMP (wanilia/kukurydza/konopie)

KULKI HACZYKOWE 
METHOD FEEDER 12 mm:

1. BLOODWORM &  HEMP (ochotka i konopie)
2. BRASEM/LESZCZ
3. COCONUT & SCOPEX (kokos i scopex)
4. CORN & VANILA (kukurydza i wanilia)
5. HALIBUT & GARLIC (halibut i czosnek)
6. MULBERRY & VANILLA (morwa i wanilia)
7. PINEAPPLE (ananas)
8. ROASTED HEMP (prażone konopie)
9. SPICY SALAMI (pikantne salami)
10. STRAWBERRY CREAM (truskawkowy krem)
11. TENCH / LIN-KARAŚ
12. TUTTI-FRUTTI
13. VANILLA
14 VANILLA & CORN & HEMP (wanilia/kukurydza/konopie)

KULKI HACZYKOWE 
METHOD FEEDER POP UP 12 mm:

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD

KULKI PROTEINOWE CARP SIGNAL TWO TONE 
HACZYKOWE 16/20 mm:
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KULKI 
PROTEINOWE 
METHOD FEEDER FLUO 
HACZYKOWE 8 mm

KULKI 
PROTEINOWE 
METHOD FEEDER POP UP FLUO 
HACZYKOWE 8 mm

KULKI 
PROTEINOWE 
METHOD FEEDER POP UP FLUO
HACZYKOWE 8 mm Z DZIURKĄ

KULKI 
PROTEINOWE 
METHOD FEEDER FLUO 
HACZYKOWE 8 mm Z DZIURKĄ

Bardzo skuteczne  przynęty do Method Feeder w intensywnych kolorach 
fluo. Aromatyczne, doskonale widoczne. Wersja tonąca i pływająca. W szybki 
sposób uwalniają zawarte w nich atraktory, prowokując ryby do pobrania 
naszej przynęty. Dzięki odpowiednio zbalansowanym składnikom efektyw-
nie wabią wszystkie ryby karpiowate.Możliwość łatwego i szybkiego zakła-
dania na włos, stosując stoperek push stop lub stoperek do kulek.

Wyjątkowo łowne  przynęty do Method Feeder w intensywnych kolorach 
fluo. Wersja tonąca i pływająca z wywierconym otworem ułatwiającym 
montaż. W szybki sposób uwalniają zawarte w nich atraktory, prowokując 
ryby do pobrania naszej przynęty. Aromatyczne i doskonale widoczne w wo-
dzie. Dzięki odpowiednio zbalansowanym składnikom efektywnie wabią 
wszystkie ryby karpiowate.

1. BLOODWORM & HEMP (ochotka i konopie)
2. BRASEM/LESZCZ
3. COCONUT & SCOPEX (kokos i scopex)
4. CORN CREAM (kukurydziany krem)
5. FC- 4 (mix kolorów)
6. HALIBUT & GARLIC (halibut i czosnek)
7. MULBERRY & VANILLA (morwa i wanilia)
8. PINEAPPLE (ananas)
9. ROASTED HEMP (prażone konopie)
10. SPICY SALAMI (pikantne salami)
11. STRAWBERRY CREAM (truskawkowy krem)
12. TENCH / LIN - KARAŚ
13. TUTTI-FRUTTI
14. VANILLA
15. VANILLA & CORN & HEMP (wanilia/kukurydza/konopie)

KULKI HACZYKOWE 
METHOD FEEDER FLUO 8 mm  Z DZIURKĄ
METHOD FEEDER POP UP FLUO 8 mm Z DZIURKĄ

1. BLOODWORM & HEMP (ochotka i konopie)
2. BRASEM/LESZCZ
3. COCONUT & SCOPEX (kokos i scopex)
4. CORN CREAM  (kukurydziany krem)
5. FC- 4 (mix kolorów)
6. HALIBUT & GARLIC (halibut i czosnek)
7. MULBERRY & VANILLA (morwa i wanilia)
8. PINEAPPLE (ananas)
9. ROASTED HEMP (prażone konopie)
10. SPICY SALAMI (pikantne salami)
11. STRAWBERRY CREAM (truskawkowy krem)
12. TENCH / LIN - KARAŚ
13. TUTTI-FRUTTI
14. VANILLA
15. VANILLA & CORN & HEMP (wanilia/kukurydza/konopie)

KULKI  METHOD FEEDER FLUO 
HACZYKOWE 8 mm
KULKI METHOD FEEDER POP UP FLUO 
HACZYKOWE 8 mm

Opakowanie
pojemność

60 ml

Opakowanie
pojemność

60 ml

Opakowanie
pojemność

60 ml

Opakowanie
pojemność

60 ml

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD
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DUMBELL WAFTERS FLUO 
STIKSY
METHOD FEEDER - 7 x 10 mm DIPY - CARP SIGNAL 

To skoncentrowane, słodkie i gęste  syropy przeznaczone do aroma-
tyzowania wszystkich rodzajów przynęt: kulek, pelletu i ziaren. Dzięki 
odpowiedniej konsystencji przywierają do zamoczonej przynęty i tworzą na 
niej zapachową otulinę, jednocześnie wnikając do jej wnętrza. Dipy są bardzo 
dobrze rozpuszczalne w wodzie, co w efekcie czyni obszar wokół przynęty 
bogatym w aromaty i substancje wabiące. Zawierają w swoim składzie 
stymulatory apetytu, wzmacniacze smaku i zapachu, które gwarantują 
wysoką skuteczność oraz działają silnie wabiąco na karpie. Dipy z serii Carp 
Signal są niezastąpione w wodach z mulistym dnem. Moczone w naszym 
dipie przynęty potrafią skusić najbardziej ostrożne i kapryśne okazy karpi. 

1. AMUROWY
2. ANANAS
3. ANANAS & POMARAŃCZA
4. CHILI & CZOSNEK
5. DOJRZAŁA ŚLIWKA
6. HALIBUT
7. HALIBUT & TUŃCZYK
8. KRAB JAPOŃSKI
9. KRWISTA OCHOTKA 
10. KRYL
11. KUKURYDZA
12. KUKURYDZA & ORZECH TYGRYSI
13. LESZCZ
14. LIN-KARAŚ
15. OCHOTKA & KONOPIE
16 ORZECH TYGRYSI
17. RYBA & TRUSKAWKA
18. SALAMI  PIKANTNE
19. SCOPEX
20. SŁODKA POMARAŃCZA
21. SOCZYSTA MORWA
22. ŚWIEŻA KAŁAMARNICA
23. TRUSKAWKA
24. WANILIA
25. WANILIA & TRUSKAWKA
26. WANILIA & KUKURYDZA
27. WANILIA & KUKURYDZA & KONOPIE

Opakowanie
pojemność

50 ml

Opakowanie
pojemność

60 ml

Wyjątkowo skuteczne przynęty do Method Feeder, silnie aromatyzowane. Dzięki kolorom fluo doskonale widoczne na dnie.Produkowane w wersji zbalanso-
wanej (o neutralnej pływalności) co poprawia efekt prezentacji i zacięcia. Owalny kształt daje możliwość łatwego i szybkiego zakładania na włos,stosując 
gumkę do przynęt. Doskonałe także do włosa ze stoperkiem push stop.

 FEEDER
METHOD

DIPY: 

1. BLOODWORM & HEMP (ochotka i konopie)
2. BRASEM/LESZCZ
3. COCONUT & SCOPEX (kokos i scopex)
4. CORN CREAM (kukurydziany krem)
5. FC- 4 (mix kolorów)
6. HALIBUT & GARLIC (halibut i czosnek)
7. MULBERRY & VANILLA (morwa i wanilia)
8. PINEAPPLE (ananas)
9. ROASTED HEMP (prażone konopie)
10. SPICY SALAMI (pikantne salami)
11. STRAWBERRY CREAM (truskawkowy krem)
12. TENCH / LIN - KARAŚ
13. TUTTI-FRUTTI
14. VANILLA
15. VANILLA & CORN & HEMP (wanilia/kukurydza/konopie)

DUMBELL WAFTERS FLUO 7 x 10 mm:
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SMOKE FLUO BOOSTER 
BOOSTERY
METHOD FEEDER BOOSTERY CARP SIGNAL

BOOSTERY:

Mixy Bazowe 
50/50 BASE MIX

Fluorescencyjne, słodkie i wyjątkowo gęste syropy służące do aromatyzowa-
nia kulek, ziaren, pelletów, zanęt i przynęt. Tworzą pod wodą efekt jaskrawej 
zapachowej chmury, która skutecznie wabi ryby .  

Doskonałej  jakości  gęsty, słodki  i aromatyczny  syrop o intensywnej barwie.  
Przeznaczony do zalewania zanęt i przynęt umieszczonych w podajnikach i ko-
szyczkach zanętowych. Po umieszczeniu w łowisku tworzy wokół przynęty 
obłok nęcący ryby. Konfekcjonowany w praktycznych butelkach z aplikatorem.

To seria intensywnych słodkich i odpowiednio gęstych aromatów służą-
cych do aromatyzowania przynęt i zanęt. Boostery CARP SIGNAL rozpusz-
czając się w wodzie tworzą chmurę smakowo-zapachową, która wabi ryby 
z dużych odległości. Zawierają substancje wzmacniające apetyt u ryb. 
Sprawdzają się zarówno na dzikich nie przełowionych wodach, jak i na 
łowiskach komercyjnych. Można je bezpiecznie stosować z materiałami 
PVA.

Wysokoproteinowa mieszanka o neutralnym profilu będąca bazowym 
składnikiem do tworzenia wartościowego miksu do wyrobu kulek proteino-
wych. Może być też z powodzeniem wykorzystywana jako uniwersalna 
gotowa mieszanka do produkcji ekonomicznych kulek zanętowych. Mix 
można w dowolny sposób ukierunkować, wzbogacając go odpowiednimi 
składnikami takimi jak: mączki rybne, ziarna, dodatki ziołowe, słodziki           
i barwniki, tworząc w ten sposób własne receptury. Nasz miks bazowy to 
wartościowe źródło pokarmu, kombinacja węglowodanów, aminokwasów 
energetycznych, tłuszczy i betainy.

1. BLOODWORM & HEMP (ochotka i konopie)
2. BRASEM/LESZCZ
3. COCONUT & SCOPEX (kokos i scopex)
4. CORN & VANILA (kukurydza i wanilia)
5. HALIBUT & GARLIC (halibut i czosnek)
6. MULBERRY & VANILLA (morwa i wanilia)
7. PINEAPPLE (ananas)
8. ROASTED HEMP (prażone konopie)
9. SPICY SALAMI (pikantne salami)
10. STRAWBERRY CREAM (truskawkowy krem)
11. TENCH/LIN - KARAŚ
12. TUTTI-FRUTTI
13. VANILLA
14. VANILLA & CORN & HEMP (wanilia/kukurydza/konopie)

1. AMUROWY
2. ANANAS
3. CZOSNEK & CHILI
4. HALIBUT & TUŃCZYK
5. KRAB JAPOŃSKI
6. KRWISTA OCHOTKA 
7. ORZECH TYGRYSI & KUKURYDZA
8. PIKANTNE SALAMI
9. SOCZYSTA MORWA
10. TRUSKAWKA
11. WANILIA
12. WANILIA & KUKURYDZA & KONOPIE

1. AMUROWY
2. ANANAS
3. ANANAS & POMARAŃCZA
4. CHILI & CZOSNEK
5. DOJRZAŁA ŚLIWKA
6. HALIBUT
7. HALIBUT & TUŃCZYK
8. KRAB JAPOŃSKI
9. KRWISTA OCHOTKA
10. KRYL
11. KUKURYDZA
12. KUKURYDZA &  ORZECH TYGRYSI
13. LESZCZ
14. LIN-KARAŚ
15. OCHOTKA & KONOPIE
16. ORZECH TYGRYSI
17. PIEPRZ & CZARNA PORZECZKA
18. PIKANTNE SALAMI
19. RYBA & TRUSKAWK
20. SCOPEX
21. SŁODKA POMARAŃCZA
22. SOCZYSTA MORWA
23. ŚWIEŻA KAŁAMARNICA
24. TRUSKAWKA
25. WANILIA
26. WANILIA  & TRUSKAWKA
27. WANILIA & KUKURYDZA
28. WANILIA & KUKURYDZA & KONOPIE

Opakowanie
pojemność

270 ml

waga:
1000 g /3000 g

Opakowanie
pojemność

100 ml

Opakowanie
pojemność

100 ml

 FEEDER
METHOD FEEDER

METHOD

SMOKE FLUO BOOSTER: BOOSTERY METHOD FEEDER:
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CRUSH BOILIES

CRUSH PELLET

OLEJ RYBNY - 500 ml

DODATKI
/ EKSTRAKTY / LIQUIDY

Mielone kulki proteinowe są rewelacyjnym dodatkiem do klasycznych zanęt, 
zdecydowanie podnoszącym ich skuteczność. Mogą być też z powodzeniem 
stosowane po namoczeniu jako zanęta do methody. Dostępne w dwóch 
wariantach: słodkie / owocowe i rybne.

Mielony pellet, który wyśmienicie sprawdza się jako dopalacz do klasycz-
nych zanęt lub po namoczeniu jako zanęta do methody. Dostępny w dwóch 
wariantach: słodki/owocowy i rybny.

To zestaw najwyższej jakości płynnych i proszkowych dodatków umożli-
wiających samodzielne wykonanie kulek proteinowych najwyższej jakości. 
Mogą być one również zastosowane jako dopalacze do zanęt, pelletów i przynęt.

Jeden z najlepszych naturalnych atraktorów, doskonały także jako dip 
(również na ryby drapieżne) Posiada bardzo wysoką wartość odżywczą. 
Zwiększa efektywność każdej przynęty i zanęty. Podstawowy  składnik kulek 
proteinowych.

1. CRUSH PELLET - rybny
2. CRUSH PELLET - słodki/owocowy

1. BETAINA COMPLEX
2. FISH OIL – OLEJ RYBNY
3. GLM LIQUID 
4. HEMP OIL – OLEJ Z KONOPI
5. KRILL LIQUID
6. MĄCZKA HALIBUTOWA
7. MĄCZKA KREWETKOWA
8. MĄCZKA LT - 94
9. MĄCZKA PRE DIGEST
10. MĄCZKA RAKOWA
11. MĄCZKA RYBNA
12. MĄCZKA TUŃCZYKOWA
13. MĄCZKA Z KAŁAMARNICY
14. MĄCZKA Z KRWI
15. MĄCZKA Z KRYLA
16. MĄCZKA Z ORZECHÓW TYGRYSICH
17. MĄKA KUKURYDZIANA SŁODKA
18. MĄKA SOJOWA ODTŁUSZCZONA
19. MĄKA SOJOWA PEŁNOTŁUSTA
20. PROTEIX - DOPALACZ PROTEINOWY
21. SWEET MIX FLUO 
       (MIX BISZKOPTU Z PIECZYWEM FLUO)
22. WĄTROBA W PROSZKU

CRUSH PELLET:

1. CRUSH BOILIES - rybne
2. CRUSH BOILIES - słodkie/owocowe

CRUSH BOILIES:

waga: 125/200
/350/400/500

/1000 g

waga:
500 g/ 1000gwaga - 500 g

MAKUCHY 
ROŚLIN OLEISTYCH  

1. MAKUCH KOKOSOWY
2. MAKUCH KONOPNY
3. MAKUCH LNIANY
4. MAKUCH MIX
5. MAKUCH RZEPAKOWY
6. MAKUCH SŁONECZNIKOWY

MAKUCHY 
ROŚLIN OLEISTYCH:

DODATKI / EKSTRAKTY / LIQUIDY:
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NASIONA - SEEDS FLAVOURY
Zestaw popularnych nasion wykorzystywanych nie tylko w kuchni karpiowej. 
Można je dodawać do mixu przy produkcji kulek, lub używać jako bazę 
zanętową, po wcześniejszym zaparzeniu. 

Bardzo silnie skoncentrowane aromaty, posiadające w swoim składzie 
wzmacniacz smaku. Cechują się wysoką rozpuszczalnością nawet w niskiej 
temperaturze.Można je używać do wyrobu kulek proteinowych oraz do aro-
matyzowania pelletów, ziaren, ciast oraz wszelkiego rodzaju zanęt. Sugero-
wane dawkowanie : 5 - 10 ml na 1 kg mieszanki.

1. KOLENDRA - mielona
2. KONOPIE PRAŻONE - mielone
3. KONOPIE ZIARNO
4. KOPER WŁOSKI - mielony
5. KOZIERADKA - mielona
6. NIGER - MURZYNEK
7. NOSTRZYK - mielony
8. ORZECHY TYGRYSIE
9. PROSO
10. SIEMIE LNIANE - prażone
11. SŁONECZNIK PRAŻONY - mielony
12. SORGO CZERWONE
13. SX - ŚRUTA SOJOWA HI-PRO
14. ZARODEK KUKURYDZIANY - prażony

1. BLACK CRAB
2. BLOODWORM
3. GARLIC & CHILI
4. GARLIC & SQUID
5. HALIBUT & LOBSTER
6. LIVER
7. LIVER & SCOPEX
8. MANDARIN & CLAMS
9. PINEAPPLE & SCOPEX
10. SCOPEX
11. SECRET FRUIT
12. SMOKED GARLIC
13. SPICY FISH
14. SPICY FRUIT
15. SPICY HALIBUT
16. SQIUD
17. SQUID & PLUM
18. SQUID & SCOPEX
19. STRAWBERRY - TRUSKAWKA
20. STRAWBERRY & FISH
21. SWEET MULBERRY

NASIONA:

FLAVOURY:

Opakowanie
pojemność

50 ml

waga:
200/300/350/

400/500 g

SŁODZIK - 500 ml

KONSERWANT - 500 ml

Jeden z najlepszych naturalnych atraktorów, daje doskonałe rezultaty 
podczas połowów karpia. Ceniony przez wielu wędkarzy za jego niezawod-
ność i stałą powtarzalność wyników. Swoją skuteczność potwierdził w każ-
dych warunkach w szczególności w okresach słabego żerowania ryb oraz    
w wodach przenęconych. Przyspiesza trawienie białek, jest niezastąpionym 
składnikiem kulek proteinowych. Sposób użycia: 1 – 2 łyżeczki na 1 kg 
mieszanki. Dzięki swojej konsystencji doskonale nadaje się do panierowania 
przynęt jak i kulek proteinowych,  a dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie 
sprawdza się w roli dipa  (2 łyżeczki/ 100 ml wody).

Skoncentrowana substancja słodząca wykorzystywana  przy produkcji kulek 
proteinowych. Maskuje ich gorzkawy posmak. Może być też z powodzeniem 
stosowany do słodzenia  zanęt  karpiowych, ciast, pelletów oraz ziaren. 
Zalecane dawkowanie do 10 ml na 1 kg.

Skoncentrowany konserwant w płynie służący do przedłużania świeżości,     
a tym samym podtrzymywania wartości odżywczych kulek proteinowych. 
Zalecane dawkowanie 50-70 ml na 1 kg mixu.

BETAINA complex - 125 ml 
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PELLET ZANĘTOWY
SMART - 5 mm

PELLET
ZANĘTOWY
METHOD FEEDER  - READY
MOKRY/NAWILŻONY - 2 mm 

PELLET
ZANĘTOWY
MICRO METHOD FEEDER - 2 mm

Szybko i intensywnie pracujący pellet do uniwersalnych zastosowań. 
Zaczyna pracować od razu po wrzuceniu do wody, tworząc na dnie nęcący 
dywan zanętowy. Doskonałe uzupełnienie klasycznych zanęt.

Wilgotna forma pelletu nasączona substancjami stymulującymi ryby do 
pobierania pokarmu. Nie wymaga wcześniejszego namaczania. Gotowy do 
bezpośredniego użycia w koszyczkach i podajnikach zanętowych. Można 
również formować z niego kule i nęcić łowisko w klasyczny sposób. Dosko-
nale sprawdza się w zastosowaniu z materiałami rozpuszczalnymi PVA. 
Stanowi bardzo skuteczną zanętę na duże ryby karpiowate.

Drobny wysoko proteinowy pellet charakteryzujący się dużą zawartością 
aminokwasów, kwasów tłuszczowych oraz substancji stymulujących 
pobieranie pokarmu u ryb. Idealnie sprawdzający się w technice Method 
Feeder. Znajduje też zastosowanie jako dodatek do klasycznych zanęt. 
Wyjątkowo skuteczny w nęceniu karpi, amurów, leszczy, linów oraz innych 
karpiowatych. Świetnie wchłania różnego rodzaju zalewy.
Po umieszczeniu w łowisku pellet błyskawicznie zaczyna pracować, tworząc 
na dnie chmurkę smakowo-zapachową, która przyciąga i zatrzymuje ryby  
w zanęconym miejscu, prowokując do pobierania waszej przynęty. Nasze 
pellety to zanęty o znanej i wielokrotnie sprawdzonej skuteczności.

1. HALIBUT & GARLIC & ROBIN RED
2. KARP
3. KRAB & SCOPEX
4. KUKURYDZA - WANILIA
5. LESZCZ
6. LIN-KARAŚ
7. OCHOTKA
8. PŁOĆ
9. SOCZYSTA MORWA
10. TRUSKAWKA
11. WANILIA

 PELLET SMART 5 mm:

waga - 700 g waga - 700 g waga: 200 / 700
/ 2000 g

1. AMUROWY
2. CZERWONY ROBAK & OCHOTKA
3. CZOSNEK & CHILI
4. GREEN BETAINA & HALIBUT
5. HALIBUT
6. KRAB JAPOŃSKI
7. LESZCZ
8. LIN-KARAŚ
9. OCHOTKA & KONOPIE
10. ORZECH TYGRYSI & KUKURYDZA
11. PIKANTNE SALAMI
12. SOCZYSTA  MORWA
13. TRUSKAWKA
14. WANIIA-KUKUR.-KONOPIE
15. WANILIA

PELLET ZANĘTOWY
METHOD FEEDER  - READY
MOKRY/NAWILŻONY 2 mm:

1. AMUROWY
2. ANANAS
3. BANAN
4. BIAŁY ROBAK & KUKURYDZA
5. BIAŁY ROBAK & OCHOTKA
6. CZERWONY ROBAK & OCHOTKA
7. CZOSNEK & CHILI
8. GREEN BETAINA & HALIBUT
9. HALIBUT
10. KAŁAMARNICA
11. KONOPIE
12. KONOPIE PRAŻONE SPICY
13. KRAB JAPOŃSKI
14. KRYL
15. KUKURYDZA
16. LESZCZ
17. LIN-KARAŚ
18. ŁOSOŚ & KRYL
19. MIÓD & MALINA
20. MIÓD
21. MORWA &WANILIA & CYNAMON
22. MULTI FEEDER
23. OCHOTKA & KONOPIE
24. OCHOTKA
25. ORZECH TYGRYSI
26. ORZECH TYGRYSI & KUKURYDZA
27. PIKANTNE SALAMI
28. PŁOĆ
29. POMARAŃCZA & ANANAS
30. RED HALIBUT & ROBIN RED
31. SCOPEX
32. SOCZYSTA MORWA
33. ŚLIWKA
34. TRUSKAWKA
35. TUTTI-FRUTTI
36. WANILIA-KUKURYDZA-KONOPIE
37. WANILIA
38. WĄTROBA & CZOSNEK

PELLET ZANĘTOWY
MICRO METHOD FEEDER 2 mm:

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD
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PELLET ZANĘTOWY 
TWISTER 4 / 12 / 18 mm:

PELLETPELLET
ZANĘTOWYZANĘTOWY
AMUROWY - 4 / 12 / 18 mmAMUROWY - 4 / 12 / 18 mm

PELLET
ZANĘTOWY
AMUROWY - 4 / 12 / 18 mm

Ten Pellet  potrafi nieźle namieszać w łowisku. Rozpuszczając się powoli  
tworzy w wodzie atrakcyjny obłok zanętowy, który przyciąga ryby nawet        
z dużych odległości , a potem zatrzymuje na długi czas w zanęconym miej-
scu. Doskonale zbilansowany skład tego pelletu , zbliżony do naturalnego 
pokarmu, dostarcza karpiom wszystkiego czego potrzebują w swojej diecie. 
W składzie TWISTERÓW znajduje się mączka rybna, mączka z krwi, śruta 
sojowa, kukurydza, pszenica, glukany, tłuszcz drobiowy, tłuszcz rybny, olej 
sojowy, premix mineralno-witaminowy i substancje aromatyczne. Pellety      
z tej serii zawierają nieco mniejszą ilość białka i tłuszczów niż pellety z serii 
Express impulse i Fish impulse, ale dzięki temu są mniej sycące i łatwiej 
trawione przez ryby, co jest szczególnie istotne w chłodnych okresach i przy 
słabym żerowaniu. Można go stosować jako tradycyjną zanętę oraz jako 
dodatek do różnego rodzaju mieszanek. Świetnie sprawdza się w materia-
łach PVA. Czas rozpuszczania: od 3 do 8 godzin, w zależności od średnicy 
pelletu oraz temperatury wody.

Skład tego specyficznego pelletu został precyzyjnie opra-
cowany, tak aby w największym stopniu oddziaływać na 
Amury. Jego praca dzięki zewnętrznej "panierce" rozpoczyna 
się natychmiast po wpadnięciu pelletu do wody. Tworzy nęcący 
wysoki słup zanętowy, który bardzo szybko rozchodzi się        
w różnych partiach wody, wysyłając tym samym rybom  sygnał   
o znajdującym się w pobliżu pożywieniu. Czas rozpuszczania: 
od 3 do 8 godzin, w zależności od średnicy pelletu oraz 
temperatury wody.

1. ANANAS
2. BIAŁY ROBAK & OCHOTKA
3. BIAŁY ROBAK & KUKURYDZA
4. CZERWONY ROBAK & OCHOTKA
5. CZOSNEK & CHILI
6. GREEN BETAINA & HALIBUT
7. HALIBUT
8. KAŁAMARNICA
9. KONOPIE PRAŻONE SPICY
10. KRAB  JAPOŃSKI
11. KRYL
12. KUKURYDZA
13. ŁOSOŚ & KRYL
14. MIÓD
15. MORWA &WANIL. & CYNAMON
16. OCHOTKA
17. OCHOTKA & KONOPIE
18. ORZECH TYGRYSI
19. ORZECH TYGRYSI & KUKURYDZA
20. PIKANTNE SALAMI
21. POMARAŃCZA & ANANAS
22. RED HALIBUT & ROBIN RED
23. SOCZYSTA MORWA
24. TRUSKAWKA
25. TUTTI-FRUTTI
26. WANILIA
27. WĄTROBA & CZOSNEK

PELLET TWISTER 4 / 12 / 18 mm:

waga: 700 g
/ 2 kg / 3 kg

waga: 700 g
/ 2 kg / 3 kg

waga: 700 g
/ 2 kg / 3 kg

PELLET
ZANĘTOWY
FISH IMPULS MULTI HALIBUT

Jest to mix wielu pelletów halibutowych o zróż-
nicowanej średnicy i różnym czasie rozpuszczania. 
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PELLET ZANĘTOWY
FISH - 6 / 9 mm

PELLET
ZANĘTOWY FISH IMPULSE

Rewelacyjny rybny pellet o zapachu halibuta, wyprodukowany z najwyższej jakości składników. Wyjątkowo duża zawartość wysokogatunkowych mączek 
rybnych oraz dodatek oleju rybnego sprawiają, że stanowi on jedną z najchętniej pobieranych przez karpia zanęt i przynęt. Bywa także skutecznie 
wykorzystywany w nęceniu i łowieniu sumów. Wyjątkowy skład i wielokrotnie sprawdzona skuteczność potwierdzają, że pellety halibutowe są jednymi z naj-
lepszych w swojej klasie. W trakcie produkcji pellet poddawany jest skomplikowanym procesom technologicznym, które zauważalnie poprawiają współczynnik 
strawności wysokoenergetycznych składników w nim zawartych. Rozpuszcza się w wodzie w zależności od średnicy i temperatury wody ok. 5-9 godzin.

waga: 700 g/
2 kg / 3 kg

waga: 700 g/
2 kg / 3 kg

1. HALIBUT
2. HALIBUT BETAINA

PELLET ZANĘTOWY FISH IMPULSE 
4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 20 mm:

Pellet fish to wysoko proteinowy produkt służący do zanęcania dużych ryb, 
oparty na wysokogatunkowej mączce rybnej i oleju rybnym, dzięki czemu 
posiada charakterystyczny rybny zapach. Rozpuszczając się w wodzie 
stopniowo uwalnia zawarte w swym składzie atraktory, co zapewnia 
długotrwały i intensywny efekt nęcący. W połączeniu z pelletem express 
impulse lub fish impulse-halibut, stanowi mieszankę, która z magiczną 
wręcz mocą przyciąga karpie, ale także inne duże ryby karpiowate. Ten 
pellet to także doskonały dodatek do zanęt na duże ryby. Pellet-fish to 
również wyjątkowy killer na świeżo wpuszczone do zbiorników karpie.
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PELLET ZANĘTOWY
EXPRESS IMPULSE

PELLET ZANĘTOWY
MULTI IMPULSE

To specjalnie opracowane pod względem składu, rozmiaru oraz czasu rozpuszczania w wodzie pellety, wyprodukowane z najlepszych składników. Ich 
głównym zadaniem jest szybkie przywabianie ryb w zanęcany obszar, dlatego też po wrzuceniu do wody błyskawicznie zaczynają pracować, uwalniając 
wszystkie wabiące substancje. Tworzą na dnie  nęcący dywan, który z niezwykłą skutecznością wabi ryby swym smakiem i zapachem. Bardzo skuteczny na 
wszystkie ryby karpiowate. W formie zmielonej może służyć jako dodatek do miksu. Rozpuszcza się w wodzie w zależności od średnicy i temperatury wody  
po ok. 3-8 godzinach. 

Jest to mix wielu pelletów o różnych smakach, zróżnicowanej średnicy i różnym czasie rozpuszczania się w wodzie. W jego składzie znajdują się pellety 
owocowe w różnych smakach i wielkościach oraz pellety rybne (w tym również haczykowe z otworem). Taka mieszanka smaków i zapachów jest idealnym 
sposobem wabienia dużych i ostrożnych ryb karpiowatych. W multi impulse znajdują się pellety, z których jedne całkowicie rozpuszczają się po 0,5 godzinie  
a inne po 8 godzinach. Taki mix zapewnia długotrwały i wyjątkowy efekt nęcący, gdyż przez bardzo długi czas uwalniane składniki  oddziałują na receptory 
smakowe ryb, wabiąc je w nasze łowisko i prowokując do pobierania pokarmu. Takie specyficzne działanie pelletu powoduje to, że ryby często odwiedzają 
zanęcone miejsce. 

waga: 700 g/
2 kg / 3 kg

waga: 700 g/
2 kg / 3 kg

1. ANANAS
2. KONOPIE
3. KUKURYDZA
4. MAGICZNY OWOC
5. OCHOTKA
6. OCHOTKA KONOPIE
7. SOCZYSTA MORWA
8. TRUSKAWKA
9. TRUSKAWKA-RYBA
10. WANILIA-KUKURYDZA-KONOPIE
11. WANILIA
12. WANILIA-KUKURYDZA
13. WĄTROBA

PELLET 
EXPRESS IMPULSE 
4 / 8 / 12 / 16 / 20 mm:
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PELLET 
METHOD FEEDER - SOFT 
HACZYKOWY 6 mm

PELLET PELLET 
METHOD FEEDER - OILEDMETHOD FEEDER - OILED
HACZYKOWY 8 mmHACZYKOWY 8 mm

PELLET 
METHOD FEEDER - OILED
HACZYKOWY 8 mm

PELLET 
METHOD FEEDER 
HACZYKOWY 8 mm

PELLET FISH IMPULSE
HACZYKOWY 12/16 mm

Miękki i aromatyczny pellet haczykowy o średnicy 6 mm, który może być 
zakładany bezpośrednio na haczyk lub na gumkę do włosa. Idealny jako 
przynęta w połowach z zastosowaniem koszyka zanętowego. Zawiera duże 
ilości substancji stymulujących brania.

Bardzo skuteczna forma pelletu przynętowego o średnicy 8 mm, nasączona 
wysokiej jakości olejami rybnymi oraz substancjami stymulującymi 
pobieranie pokarmu. Idealny jako przynęta w połowach z zastosowaniem 
koszyczka zanętowego. Zawiera w swym składzie szereg substancji 
odżywczych pobudzających ryby do żerowania. 

Najwyższej jakości pellet haczykowy przeznaczony do połowu wszystkich ryb 
karpiowatych z zastosowaniem podajników i koszyczków zanętowych. 
Wysoka zawartość  oleju, mączek rybnych i naturalnych atraktorów, nadaje 
tej przynęcie intensywny zapach i smak. Po umieszczeniu w łowisku, 
częściowo rozpuszcza się, tworząc wokół przynęty atrakcyjną dla ryb 
zawiesinę.Jest odpowiednio stabilny w wodzie, a centryczny otwór, pozwala 
na szybki montaż na włosie.

Wolno rozpuszczalna forma rybnego pelletu o specyficznym zapachu, 
przeznaczona do stosowania na włos (wersja z otworem). Zawiera duże 
ilości wysokogatunkowej mączki rybnej, oleju rybnego, aminokwasów          
i kwasów tłuszczowych oraz substancji stymulujących pobieranie pokarmu. 
Rozpuszczając się w wodzie tworzy na dnie chmurkę smakowo-zapachową, 
która przyciąga i zatrzymuje ryby w zanęconym miejscu prowokując do 
pobrania naszej przynęty. Charakterystyczny intensywny zapach tego 
pelletu jest szczególnie pożądany i nęcący w łowiskach z grubą warstwą 
mułu na dnie. Doskonały do wabienia szczególnie dużych karpi. Rozpuszcza 
się w wodzie w zależności od średnicy i temperatury wody ok. 4-8 godz. 

1. BRASEM- LESZCZ
2. HALIBUT & CHILI
3. KOKOS & SCOPEX
4. KONOPIE PRAŻONE
5. MORWA
6. SŁODKA KUKURYDZA
7. TRUSKAWKA
8. TUTTI-FRUTTI
9. WANILIA
10. WANILIA-KUKUR.-KONOPIE

1. AMUROWY
2. ANANAS
3. BIAŁY ROBAK & KUKURYDZA
4. BIAŁY ROBAK & OCHOTKA
5. CZERWONY ROBAK & OCHOTKA
6. CZOSNEK & CHILI
7. GREEN BETAINA & HALIBUT
8. HALIBUT & CHILI
9. KONOPIE PRAŻONE
10. KONOPIE PRAŻONE SPICY
11. KRAB JAPOŃSKI
12. KRYL
13. LESZCZ
14. LIN-KARAŚ
15. ŁOSOŚ & KRYL
16. MORWA & WANILIA & CYNAMON
17. OCHOTKA  & KONOPIE
18. OCHOTKA
19. ORZECH TYGRYSI
20. ORZECH TYGRYSI & KUKURYDZA
21. PIKANTNE SALAMI
22. POMARAŃCZA & ANANAS
23. RED HALIBUT & ROBIN RED
24. SŁODKA KUKURYDZA
25. SOCZYSTA MORWA
26. TRUSKAWKA
27. TUTTI-FRUTTI
28. WANILIA
29. WANILIA-KUKUR.-KONOPIE
30. WĄTROBA & CZOSNEK
31. WĄTROBA & SCOPEX

Opakowanie
pojemność

100 ml

Opakowanie
pojemność

100 ml

Opakowanie
pojemność

100 ml

Opakowanie
pojemność

250 ml

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD

 FEEDER
METHOD

PELLET 
METHOD FEEDER 
SOFT HACZYKOWY 6 mm

1. HALIBUT & CHILI & CZOSNEK
2. KRAB JAPOŃSKI
3. MIĘSO & RYBA
4. PIKANTNY KRYL
5. ROBAKI & RYBA
6. SARDYNKA 

PELLET 
METHOD FEEDER
- OILED- HACZYKOWY 8 mm

1. HALIBUT
2. HALIBUT BETAINA

PELLET FISH IMPULSE 
HACZYKOWY 12/16 mm:

PELLET 
METHOD FEEDER 
HACZYKOWY 8 mm:
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PELLET EXPRESS IMPULSE 
HACZYKOWY 12/16/18 mm

PELLET AMUROWYPELLET AMUROWY
HACZYKOWY 12/18 mmHACZYKOWY 12/18 mm
PELLET AMUROWY
HACZYKOWY 12/18 mm

PELLET 
METHOD FEEDER 
POP UP HACZYKOWY 12 mm

To specjalnie opracowane pod względem składu wolno rozpuszczalne w wodzie pellety, wypro-
dukowane z najlepszych składników. Są przeznaczone do stosowania na włos (wersja z otwo-
rem). Zawierają w swym składzie duże ilości aminokwasów i kwasów tłuszczowych. Ich głównym 
zadaniem jest szybkie przywabienie ryb w okolice naszego zestawu oraz prowokowanie ich do 
pobierania pokarmu. Dlatego też po wrzuceniu do wody błyskawicznie zaczynają pracować            
i uwalniać wszystkie wabiące substancje, które kuszą ryby swym smakiem i zapachem. Pellety       
z serii express impulse są bardzo skuteczną przynętą na duże ryby karpiowate. Rozpuszczają się 
w wodzie w zależności od średnicy i temperatury wody ok. 4-8 godz.

Bardzo skuteczne przynęty na ryby karpiowate, a szczególnie na amury. 
Zawierają w swym składzie szereg substancji stymulujących pobieranie 
pokarmu.

Pływająca, smużąca, wolno rozpuszczalna forma pelletu haczykowego          
o średnicy 12 mm, nasączona substancjami stymulującymi pobieranie po-
karmu. Idealna przynęta w połowach z zastosowaniem koszyczka zanęto-
wego czy metodzie ZIG-RIG. Można go z powodzeniem łączyć z pelletem 
tonącym czy kulkami proteinowymi w formie baławanka. Po umieszczeniu  
w łowisku pellet przez długi czas smuży intrygując ryby i prowokuje do 
pobrania naszej przynęty.

1. ANANAS
2. BIAŁY ROBAK & KUKURYDZA
3. BIAŁY ROBAK & OCHOTKA
4. CZERWONY ROBAK & OCHOTKA
5. CZOSNEK & CHILLI
6. GREEN BETAINA & HALIBUT
7. KONOPIE
8. KONOPIE PRAŻONE SPICY
9. KUKURYDZA
10. MORWA & WANILIA & CYNAMON
11. OCHOTKA
12. ORZECH TYGRYSI & KUKURYDZA
13. PIKANTNE SALAMI
14. POMARAŃCZA & ANANAS
15. RED HALIBUT & ROBIN
16. SOCZYSTA MORWA
17. TRUSKAWKA
18. TRUSKAWKA- RYBA
19. WANILIA-KUKURYDZA-KONOPIE
20. WANILIA
21. WANILIA-KUKURYDZA
22. WĄTROBA
23. WĄTROBA & CZOSNEK

1. BIAŁY ROBAK & OCHOTKA
2. HALIBUT & CHILI
3. KRAB JAPOŃSKI
4. KUKURYDZA
5. MIĘSO & RYBA
6. MORWA
7. TRUSKAWKA
8. WANILIA
9. WĄTROBA & CZOSNEK

Opakowanie
pojemność

250 ml

Opakowanie
pojemność

250 ml

Opakowanie
pojemność

100 ml

 FEEDER
METHOD

PELLET EXPRESS IMPULSE 
HACZYKOWY  12/16/18 mm:

PELLET METHOD FEEDER 
POP UP HACZYKOWY 12 mm:
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AKCESORIA

1. Bezpieczne klipsy-stoper+gumka (6 szt)
2. Koszyczek do methody 45 g
3. Krętliki karpiowe nr. 8 (20 szt)
4. Stopery do kulek (100 szt)

AKCESORIA KARPIOWE:

1. Koszyczek zanętowy kwadrat 10 g
2. Koszyczek zanętowy kwadrat 20 g
3. Koszyczek zanętowy kwadrat 30 g
4. Koszyczek zanętowy kwadrat 40 g
5. Koszyczek zanętowy kwadrat 50 g
6. Koszyczek zanętowy kwadrat 60 g
7. Koszyczek zanętowy kwadrat 70 g
8. Koszyczek do methody 45 g

KOSZYCZKI ZANĘTOWE
- KWADRATOWE:
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PELLET
SUMOWY
"HERKULES"

Wolno rozpuszczalna forma pelletu, zawierająca duże ilości wysokogatun-
kowej mączki rybnej i rybnego oleju, mączki z larw owadów oraz mączki       
z krwi, aminokwasów i kwasów tłuszczowych oraz substancji stymulujących 
pobieranie pokarmu przez ryby drapieżne. Skład opracowany tak aby z jak 
największą skutecznością wabić sumy. Posiada bardzo intensywny aromat, 
pobudzający ryby do żerowania. Z powodzeniem może być też stosowany 
jako zanęta na duże i ostrożne karpie.  - średnica 30 mm

PELLET SUMOWY
„HERKULES" HACZYKOWY

Wolno rozpuszczalna forma pelletu, przygotowanego do połowu sumów, 
zawierająca duże ilości wysokogatunkowej mączki rybnej i rybnego oleju, 
mączki z larw owadów oraz mączki z krwi, aminokwasów i kwasów 
tłuszczowych oraz substancji stymulujących pobieranie pokarmu przez ryby 
drapieżne. Posiada bardzo intensywny aromat, pobudzający ryby do 
żerowania. Z powodzeniem może być też stosowany jako przynęta na duże     
i ostrożne karpie. Średnica 22 mm

Opakowanie
pojemność

500 ml

Przypony wolframowe PROFESS wyko-
nane są jako idealny splot wielu cieńkich 
włókien drutu wolframowego. Ilość włó-
kien uzależniona jest od wytrzymałości    
i grubości przyponu wynosi od 20 do 120 
splotów. Dzięki dobraniu odpowiedniego 
rodzaju splotu i grubości wykorzystanych 
do produkcji włókien udało się w znacz-
nym stopniu wyeliminować tworzenie się 
nie lubianych przez wszystkich wędkarzy 
sprężynek. Przypony zostały uzbrojone  
w doskonałej jakości i wytrzymałości 
krętliki walcowe i agrafki typu Duo Lock. 

1. Przypon wolframowy 15 cm/2 kg
2. Przypon wolframowy 20 cm/2 kg
3. Przypon wolframowy 15 cm/5 kg
4. Przypon wolframowy 20 cm/5 kg
5. Przypon wolframowy 25 cm/5 kg
6. Przypon wolframowy 15 cm/10 kg
7. Przypon wolframowy 20 cm/10 kg
8. Przypon wolframowy 25 cm/10 kg
9. Przypon wolframowy 30 cm/10 kg

PRZYPONY WOLFRAMOWE:

waga - 3 kg
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1. Sprężyna zanętowa 4 cm
2. Sprężyna zanętowa 5 cm
3. Sprężyna zanętowa 6 cm
4. Sprężyna zanętowa 7 cm
5. Sprężyna zanęt. na rurce 20 cm
6. Sprężyna zanęt. na rurce 24 cm
7. Sprężyna (zanęt. na rurce z doc. 20 g) 20 cm
8. Sprężyna (zanęt. na rurce z doc. 20 g) 24 cm

SPRĘŻYNY ZANĘTOWE:

1. Stoper sznurkowy - 6 szt. (czerwono-żółty)

STOPERY SZNURKOWE:

1. Stoper gumowy - S (18-20 szt.)
2. Stoper gumowy - M (18-20 szt.)
3. Stoper gumowy - L (10-12 szt.)

STOPERY GUMOWE:

1. Rurka antyplątaniowa - 16 cm
2. Rurka antyplątaniowa - 18 cm
3. Rurka antyplątaniowa - 20 cm
4. Rurka antyplątaniowa - 22 cm
5. Rurka antyplątaniowa - 24 cm
6. Rurka antyplątaniowa - 26 cm

RURKI ANTYSPLĄTANIOWE:

AKCESORIA



P.W PROFESS s.c, 
ul. Czeremchowa 1, Górsk

87-134 Zławieś Wielka
profess.mt@wp.pl

www.profess-fishing.pl
tel. 605 052 949, 693 839 301

Dystrybutor:


