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Kulki proteinowe Hookers
12mm 125ml RK Baits
Cena

19,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Kulki proteinowe Hookers 12mm 125ml
Karpiowa klasyka w wydaniu RK Baits. Kulkę oparliśmy na sprawdzonym, owocowym miksie
bogatym w proteiny zwierzęce i roślinne.
Białka jaja kurzego, zawarte w albuminie oraz białka i cukry mleka zawarte w serwatce
sprawiają, że karpie i amury nie mogą oprzeć się tej przynęcie. Aromat ananasa zastosowany
do produkcji przypomina zapach słodkich ananasów wyciągniętych prosto z puszki.
Wersja hookers przeznaczona do zakładania na włos. Charakteryzuje się długą stabilnością w
wodzie. Zewnętrzna warstwa szybko pracuje, uwalniając wabiące atraktory, ale rdzeń pozostaje
twardy, utrzymując się na zestawie nawet ponad 24 godziny.
Rozmiar 12mm szczególnie polecamy jako kulki do metody, feedera, lub na ostrożne wiosenne i
zimowe karpie.
Rozmiar: 12mm
Rodzaj: Tonące
Waga netto: 70g
Opakowanie: Słoik 125ml
Produkt wyprodukowano w POLSCE
Ananas Aromat ananasa zastosowany do produkcji przypomina zapach słodkich ananasów wyciągniętych prosto z puszki.
Kolor: Żółty
Skisłe masło, śmierdzący aromat uwielbiany przez ryby karpiowate. Zapach uzyskaliśmy,
stosując oryginalny kwas masłowy (N-butyric acid). W tej wersji połączyliśmy go z zapachem
Ananasa, uzyskując przełamany słodki aromat ze śmierdzącą nutą.
Zapach Death, to aromat padliny, niezbyt przyjemny dla ludzi, ale bardzo skuteczny na ryby
karpiowate. Uzyskaliśmy w ten sposób kulki, które mająbardzo unikalną, mocno śmierdzącą
woń, długo utrzymującą się w wodzie.
Kolor : Czerwony
Seria Garlic to intensywny zapach czosnku, uwielbiany przez ryby karpiowate. Skuteczny
zarówno w ciepłej jak i zimnej wodzie. Aromat uzyskaliśmy stosując naturalny ekstrakt czosnku,
bez sztucznych dodatków.
Kolor: Biały
Monster Crab to seria o zapachu nieprzyjemnym dla ludzkiego nosa, ale ryby
karpiowate go uwielbiają. Intensywny aromat kraba z lekko rybną nutą.
Kolor: Czerwony
Skisłe masło, śmierdzący aromat uwielbiany przez ryby karpiowate. Zapach uzyskano, stosując
oryginalny kwas masłowy (N-butyric acid).
Kolor : Żółty
Strawberry
Kulki o smaku truskawkowym przeznaczone do połowu karpi i amurów.
Dzięki zastosowaniu mieszanki mączek wysokobiałkowych, uzyskano mieszankę bogatą w proteiny i aminokwasy.
Kulki zwierają również dużą dawkę bird foodu, który poprawia pracę kulki.
kolor Czerwony
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Squid – Orange to seria wykonana na naturalnym ekstrakcie pomarańczy, wzbogaconym
aromatem kałamarnicy.
kolor Pomarańczowy
Białe Wino – nowość od RK Baits. To aromat słodkich, białych winogron. Mocny aromat o
bardzo intensywnym, cukierkowym zapachu słodkich owoców.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: Ananas , Kryl , Pomarańcza , Truskawka , Ananas masło , Białe wino , Death , Donald , Garlic , Monster crab , Skisłe
masło , Squid – Orange
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