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LK Baits CUC! 40g
Cena

27,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Całkowicie naturalny produkt opracowany przez LK Baits przez unikalną technologią prasowania, z powolnym dojrzewaniem i
pieczeniem. CUC! to przynęta, która w kontakcie z wodą natychmiast zaczyna uwalniać naturalne i niezwykle atrakcyjne dla
ryb substancje, przyciągając je z dalekich odległości. CUC! niewiele ryb może się mu oprzeć. CUC! został opracowany przez
profesjonalny zespół pracujący nad rozwojem przynęt, zawodników feederowych, ale przede wszystkim przez grupę zwykłych
wędkarzy, którzy chcieli zwiększyć liczbę brań. Z czego jest produkowany ??CUC! ? CUC! Składa się głównie z łatwo
przyswajalnego białka, w tym specjalnej mieszanki niezbędnych aminokwasów, które indukują sygnał pokarmowy i wzmagają
apetyt u ryb. Sygnał ten jest aktywowany natychmiast po zetknięciu z wodą, gdy objętość przynęty wzrasta i wypłukiwane są
z niej inne atrakcyjne naturalne substancje. W zależności od smaku CUC! zawierają plankton, wysokiej jakości mączkę rybną,
bentosy, miksowane owoce, owoce morza, owady, olejki eteryczne, substancje słodzące, enzymy, zioła, przyprawy i barwniki.
W jakich smakach i na jakie ryby działa CUC! ? CUC! to produkt, który został opracowany przede wszystkim w celu
zwiększenia liczby brań i jest atrakcyjny do połowu prawie wszystkich rodzajów ryb karpiowatych, niezależnie od ich wielkości.
Za pomocą tej przynęty możesz łowić karpie, leszcze, białe ryby, liny lub brzany, jesiotry i inne. CUC! jest produkowany w
specjalnie wybranych smakach, gdzie nazwa zawsze odzwierciedla naturalną reprezentację użytych składników. Na przykład,
jeśli używasz ochotki, możesz być pewien, że głównym składnikiem jest prawdziwa ochotka, podobna do gammarus i innych
mięsnych smaków. W owocowych smakach użyto naturalnych mieszanek owocowych, koncentraty owocowe, ekstrakty i
mocniejsze kolory, które są korzystne, gdy wędkujesz w czystszych wodach. Naturalne przyprawy i naturalne olejki eteryczne
zastosowano do pikantnych baz, które sami destylujemy. Specjalnością jest zdecydowanie nasz chleb kminkowy, który ma
niesamowite właściwości i skuteczność. Jak korzystać z CUC! CUC! jest przynętą o różnych kształtach, którą można ustawić
metodą na włos, na gumkę, do podajnika, na wkrętkę lub po prostu bezpośrednio na ramię haczyka. Możesz dowolnie
kształtować przynętę – wycinając ją dla własnych potrzeb. W porównaniu z powszechnie używanymi przynętami miękkimi,
CUC! może wytrzymać nawet kulka brań, można stosować w strumieniu rzeki, a nawet może stawić czoła gwałtownym
rzutom. CUC! jest wyważoną przynętą, która po rzucie do wody po chwili zaczyna pływać w zależności od rodzaju, to pomaga
w łowieniu na łowisku o błotnistym lub zarośniętym dnie, co sprzyja lepszemu zacięciu ryb. Zalecenia i ostrzeżenia: CUC! jest
doskonałą przynętą na WIOSNĘ, JESIEŃ, ZIMĘ. W letnie miesiące nie narażaj produktu na działanie promieni słonecznych i
temperatury wyższe nić 35 stopni! W wyższych temperaturach produkt może ulec uszkodzeniu. Staramy się dostarczać
zawsze świeże towary najwyższej jakości, a w miesiącach letnich, gdy istnieje ryzyko przekroczenia 35 stopni, nie wysyłamy
towarów! Zalety: · Przynęta na wiele różnych rodzajów ryb · Lekko pływający · Produkt całkowicie naturalny · Różne kształty i
smaki · Trwały · Atrakcyjny · Wielokrotnego użytku · Odporny na gwałtowne rzuty Wady: · Wskazana zwiększona pielęgnacja
produktu w wysokich temperaturach

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: Ananas , Bear Garlic , Bloodworm , COCONUT , Compot NHDC , GINGER BREAD , HONEY , Jogurt , KARAMEL , Smoked
Liver
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