Zanęty
Zanęty XXL

Zanęty MAGNUM

METHOD
FEEDER

Selektywne, grubofrakcyjne i aromatyczne – tak w skrócie można scharakteryzować serię zanęt spod znaku XXL. To znakomita oferta dla wędkarzy wybierających się na połów dużych leszczy, karpi, linów i innych
okazałych ryb spokojnego żeru, metodami tradycyjnymi oraz włosową.
Wszystkie receptury opracowano ze staranną dokładnością w oparciu o pełnowartościowe cząstki z dużą zawartością protein i innych składników odżywczych.
Każda z nich zwiera kompleksowy zestaw substancji wabiących, dzięki czemu zanęty charakteryzują się wyjątkową skutecznością nęcenia. Szeroką gamę komponentów zmieszano za sobą w nienagannych proporcjach, czyniąc mieszanki niezwykle efektywnymi i wydajnymi. Oprócz składników wysokobiałkowych zanęty posiadają optymalny poziom regulatorów, które stymulują procesy trawienne u ryb, co
wpływa na intensyfikację brań. Poszczególne frakcje poddano specjalnej obróbce,
wzmacniając ich atrakcyjność smakowo – zapachową.
Zanęty wzbogacono sprawdzonymi kompozycjami zapachowymi, wpływającymi na zmysł smaku i powonienia
u konkretnych gatunków ryb.
KARP 3 kg
Art. Nr 00-00-08-00-3000
SERIA nr XXLK-2

PROMOCJA
0,5 kg GRATIS

BRZ ANA
SER-MIĘSO

1,00 kg

Art. Nr 00-00-08-0

4-1000

Indeks
00-00-08-00-1000
00-00-08-00-3000
00-00-08-01-1000
00-00-08-01-3000
00-00-08-02-1000
00-00-08-02-3000
00-00-08-03-1000
00-00-08-03-3000
00-00-08-04-1000
00-00-08-04-3000

nazwa
Karp
Karp
Leszcz
Leszcz
Gruba Płoć
Gruba Płoć
Lin, Karaś
Lin, Karaś
Brzana Ser-Mięso
Brzana Ser-Mięso

Gruba Płoć

Lin-Karaś

Leszcz

LIN-KARAŚ
ZIELONY

Art. Nr 00-00-09-04-1000

SERIA nr MLK-9

nazwa
Standard
Standard
Płoć
Płoć
Leszcz
Leszcz
Karp
Karp
Lin-Karaś
Lin-Karaś
Lin-Karaś zielony
Lin-Karaś zielony
Feeder
Feeder

waga [g]
1000
2500
1000
2500
1000
2500
1000
2500
1000
2500
1000
2500
1000
2500

Brzana
Ser-Mięso

MAGNUM to legendarna już seria zanęt wędkarskich, przeznaczonych zarówno
do łowienia zawodniczego, jak i rekreacyjnego. Zanęty Magnum przeznaczone zostały głównie dla tych wędkarzy, którzy nastawiają się na połów największych osobników ryb karpiowatych. Wieloletnie doświadczenia polskich i zagranicznych wędkarzy, wsparte najnowszymi zdobyczami nauki z zakresu biochemii i fizjologii ryb zaowocowały powstaniem receptur, których skuteczność została w ostatnich latach
wielokrotnie potwierdzona. Dzięki zanętom Magnum na terenie całej Europy złowiono kilkadziesiąt rekordowych i medalowych okazów. Magnum to jedne z najpewniejszych i najlepiej przetestowanych zanęt występujących obecnie na polskim
rynku wędkarskim.
Zanęty MAGNUM zawierają zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb
składników smakowych i zapachowych takich jak czekolada czy ziarno kakaowe, a także orzechy arachidowe, laskowe i włoskie oraz migdały, decydujących o ich atrakcyjności dla dużych okazów ryb karpiowatych. Specjalny dodatek składników mineralnych o dużej zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez
co dodatkowo działa silnie wabiąco na ryby występujące w zakwaszonych wodach.
Zanęty MAGNUM szczególnie polecamy na akweny o znacznym stopniu zanieczyszczenia wody, zwłaszcza na wody średnio i silnie zakwaszone. Przypominamy,
że w Polsce ponad 60–70% wód stojących i około 40% wód płynących są wodami
o kwasowym lub lekko kwasowym pH.

Standard

Płoć

Lin-Karaś

208

1,00 kg

Indeks
00-00-09-00-1000
00-00-09-00-2500
00-00-09-01-1000
00-00-09-01-2500
00-00-09-02-1000
00-00-09-02-2500
00-00-09-03-1000
00-00-09-03-2500
00-00-09-04-1000
00-00-09-04-2500
00-00-09-05-1000
00-00-09-05-2500
00-00-09-06-1000
00-00-09-06-2500

waga [g]
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
3000

Odpowiednio dobrane aromaty nadają mieszankom trwały, wyrazisty i co najważniejsze, stopniowo uwalniający się w środowisku wodnym zapach. Ma to istotne znaczenie zarówno w przypadku nęcenia jednodniowego jak i długotrwałego. Seria XXL
nie zawiera drobnych, silnie smużących frakcji. Nie wabi niepożądanej w łowisku drobnicy. Wszystkie komponenty użyte do jej produkcji to produkty w 100% naturalne.
Opakowania: 1 kg i 3 kg.
XXL KARP – skoncentrowana dawka białek i cennych aminokwasów. Gruboziarnista. Prawdziwie selektywna. Uwielbiany przez karpie miodowy zapach, podbity
delikatną nutą waniliową.
XXL GRUBA PŁOĆ – skutecznie wabi duże egzemplarze płoci. Wieloziarnista.
Bogata w składniki stymulujące układ trawienny. Unikalny aromat korzenny z dużą
dawką słodyczy.
XXL LIN, KARAŚ – specjalistyczna mieszanka, dopasowana składem do specyfiki siedlisk linowo – karasiowych oraz ich upodobań pokarmowych. Zapach: słodko-przyprawowy.
XXL LESZCZ – sprawdzona na wielu łowiskach leszczowych. Wzbogacona odpowiednią dawką przypraw i ziół. Charakterystyczny zapach mieszanki piernikowej
z wyczuwalnym aromatem cynamonowym.
Nowość XXL BRZANA SER-MIĘSO – mieszanka dedykowana podczas połowów okazów brzany. Skuteczny zapach serowy został przełamany aromatem mięsnym. Gruba frakcja wabi brzany w łowisko, a zastosowanie połączenia ulubionych
oraz skutecznych nut zapachowych gwarantuje udany połów.

Karp

We współpracy z wyczynowcami wprowadziliśmy w zanętach MAGNUM zmiany, których celem jest wydłużenie okresu emisji smugi zapachowej, a tym samym lepsze i dłuższe utrzymywanie ryb w łowisku.
Teraz seria MAGNUM to mocniejszy i trwalszy aromat!

Leszcz

Lin-Karaś zielona

Karp

Feeder
2018

