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Pellet do metody 2mm 1kg
RK Baits
Cena

19,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Pellet do metody 2mm 1kg RK Baits
Wędkarska klasyka w wydaniu RK Baits.
Pellet o dużej zawartości białka na poziomie 25%. Powstał z mieszanki mączki rybnej, mączek
roślinnych oraz ziaren. Idealny do nęcenia na długo oraz krótkotrwałe zasiadki. Świetnie
sprawdza się w połączeniu z nęceniem kulkami proteinowymi. Dodatkowo pellet można zalać
boosterem aby uatrakcyjnić zanętę.
Pellet szybko rozpuszcza się w wodzie, pracując, ale jednocześnie zachowując swój kształt.
Jest twardy, a po kontakcie z wodą zaczyna oddawać do niej cenne składniki, wabiąc w ten
sposób ryby.
Rozmiar 2mm polecamy szczególnie do method feeder lub zestawów gruntowych z
koszyczkiem. Można stosować go również do nęcenia ryb karpiowatych jako szybko pracujące
uzupełnienie grubszych frakcji zanęty.
Świetnie sprawdza się w połączeniu 50/50 z Method Mix em marki RK Baits.
Opakowanie: Worek strunowy wielokrotnego zamykania typu Doypack.
Rozmiar: 2mm
Waga netto: 1kg
Produkt POLSKI
Ananas
Aromat ananasa zastosowany do produkcji przypomina zapach słodkich ananasów wyciągniętych prosto z puszki.
Kolor: Żółty
Ananas – Masło
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.
Durian uważany jest za najbardziej śmierdzący owoc świata. Bardzo intensywny aromat przypominający czosnek z nutą skisłości. Produkty z
serii Durian to nowość od RK Baits. Świetnie wabią ryby podając im coś nieszablonowego
Garlic
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.
Skisłe masło
Skisłe masło, śmierdzący aromat uwielbiany przez ryby karpiowate. Zapach uzyskano, stosując
oryginalny kwas masłowy (N-butyric acid)
Squid - Orange
Squid – Orange to seria wykonana na naturalnym ekstrakcie pomarańczy, wzbogaconym
aromatem kałamarnicy.
Strawberry
Strawberry to aromat truskawki. To wędkarska klasyka, skuteczna na wszelkie ryby karpiowate.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: Ośmiornica kałamarnica , Tiger , Ananas , Ochotka , Ananas masło , Death , Durian , Garlic , Monster crab , Salami ,
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Skisłe masło , Squid – Orange , Strawberry
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