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NUTRIGO EXTRA 100 ml 20
mm LK BAITS
Cena

29,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
NUTRIGO EXTRA MANGO - Totalna nowość i ostateczny cel w polowaniu na dywany.
ZAŁĄCZNIK Dawka czystej esencji z owoców tropikalnych zastosowana do wnętrza przyczepy jest absolutna
innowacja na rynku wędkarskim i co najmniej najbardziej rażący system, jaki został stworzony do połowu karpi.
Tropikalna bomba raz na zawsze udekorowana pysznym olejem z mango wabi kilka ryb i nie tylko
długości mniejsze niż obecnie produkowane.
Nutrigo EXTRA zawsze ładuje igłę i rękaw na włosach pod haczykiem (do 24 godzin).
W przypadku dużego wyładowania krótkie okresy lub połowy zimowe mogą być opóźnione (w ciągu 12 godzin).
Używaj przez cały rok! Zrobiony ręcznie. Patent Chronions. Prezentowane medium ma jedynie charakter informacyjny.
Na powierzchni można znaleźć mieszkania. Kolor może się zmienić.
Powtórz 100 ml
NUTRIGO Plankton
- delikatny, naturalny zapach planktonu z abstrakcją wdów i rozpuszczalników
w grze organizmów dobowych pojawiających się w wodach słodkich i morskich.
A więc to naprawdę NUTRIGO Plankton! Zabrany przez niedoświadczoną naturalną moc,
które wabi łowią z dużych odległości do miejsca niewinności. Są wszędzie,
gdzie jest dużo tłuszczu, ślimaków i innych codziennych organizmów.
Zalecamy stosowanie jako samodzielną masę lub jako substytut korygowanej masy na bazie ostrego sosu mięsno-rybnego.
Całkowicie połączony z peperyną, małżami i kwasem orzechowym. Prawdziwe przez cały rok!
Pieprz NUTRIGO
nikt nie wie, jak długo jest najlepszy pikantny wszechstronny,
ale dzięki naszej specjalnej technologii możemy stosować koncentraty najlepszych gatunków papryki z całego świata.
Podczas testów byliśmy dosłownie zszokowani, gdy karp połknął jednego NUTRIGO
po drugie, aby dostać się do gorącego gazu, który rozpuszcza się w naszym gorącym powietrzu All Amino Nutric.
To wyjątkowe połączenie!
Zalecamy stosowanie jako samodzielną masę lub jako substytut korygowanej masy na bazie ostrego sosu mięsno-rybnego. Wykonane z
peperyny, kalmarów chili i owoców morza.
Idealny na cały rok, zwykle nietypowy dla największych ryb!
NUTRIGO EXTRA SPICE SHRIMP - Dodatkowa dawka naturalnego ekstraktu z wnętrza krewetki
jest to absolutna innowacja na rynku naukowym i kiedyś najbardziej rażący system, jaki kiedykolwiek stworzono do łowienia karpi. Zawsze
delikatny, korzenny, delikatny aromat ryby wabi, która raz na zawsze jest znacznie bardziej odległa niż klasyczne.
Nutrigo EXTRA zawsze ładuje igłę i rękaw na włosach pod haczykiem (do 24 godzin). W przypadku dużego wyładowania krótkie okresy lub
połowy zimowe mogą być opóźnione (do 12 godzin). Używaj przez cały rok!
NUTRIGO EXTRA WILD TRUSKAWKA - Totalna nowość i ostateczny cel w polowaniu na dywan.
Kosztem legendarnej esencji DZIKIEJ TRUSKAWKI, EXTRA to absolutna innowacja na rynku, a przynajmniej najbardziej oczekiwana, taka, która
przerodziła się w polowanie na karpie. Bomba żużlowa wyciera ryby, co jest bardzo szybkie i znacznie bardziej oddalone niż tradycyjne.
Nutrigo EXTRA zawsze ładuje igłę i rękaw na włosach pod haczykiem (do 24 godzin). W przypadku dużego wyładowania krótkie okresy lub
połowy zimowe mogą być opóźnione (do 12 godzin). Używaj przez cały rok!

NUTRIGO EXTRA BLOODWORM - Totalna nowość i ostateczny cel w polowaniu na dywany.
DODATEK Istota zgłoszonych patentów od wewnątrz to absolutna innowacja na rynku, a także najbardziej rażąca część, która wywodzi się z
pomysłu polowania na karpie.
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Oczywiste jest, że szlam wprowadzany do wody jest naturalnym sygnałem, że jest on równoważny kilogramowi żywej wagi i że ryba waży więcej
niż ryba wyprodukowana do tej pory.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
SMAK: Compot NHDC , Mango , Plankton , Peper , Spice shrimp , Wild strawberry , Bloodworm
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