Aktivátor: Mix Aktivátorok

Mix Aktivátorok

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Fogyasztói ár2500 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül 1969 Ft
Az áfa összege 531 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

Vásárláskor kiválasztható a megfelel? íztipus, a bojlimixekhez megfelel?en.
Mussel: Büdös, húsos-kagylós, karakteres illattal és ízzel rendelkezik.
Krill: Halas - rákos, karakteres illattal és ízzel rendelkezik.
Squid Fruit: Halas, feketebors esszenciális olaj, tintahal kivonat, és
édeskés erdei gyümölcs ízzel és karakteres illattal rendelkezik.
BLM Liver: Er?sen büdös, húsos-májas, karakteres illattal és ízzel
rendelkezik.
Chili Out: Er?s f?szeres esszenciák és olajok keveréke, karakteres
illattal és pikáns paprikás - kolbászos, csíp?s ízzel rendelkezik.
Onion Express: Er?sen halas – fokhagymás, a hagyma többféle
változatával kiegészítve, mely karakteres illatal és ízzel rendelkezik.
Birdfood (Pineapple & N. Butyric Acid): Édes, savanyú érett ananász,
vajsav a háttérben, karakteres illattal és ízzel rendelkezik.
A folyékony aktivátort kifejezetten a bojlikészítéshez, bojlimixekhez fejlesztettük ki,
mely egy teljes érték? magas tápanyagtartalommal rendelkez? keverék!
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A szárazanyagok, a folyékony aminosavak és olajok úgy lettek kiválasztva
hogy a bojlit nem teszik zárttá, tehát hideg vizben is használhatjuk
nyugodtan a csalikat, dolgozni fognak szépen!
Olyan összetett folyékony táplálékforrásról van szó, amely gazdag fehérjékben,
szabad aminosavakban, ásványi anyagokban, nyomelemekben és vitaminokban.
A keverék tartalmaz még folyékony természetes kivonatokat (folyékony máj,
halkivonat, melasz, CSL Liquid) esszenciális olajokat, enzimeket, f?szerolajokat,
por és folyékony aminosavakat, betaint, étvágyfokozókat, stimulánsokat, melyek
segítik a táplálkozási ingerek kiváltását a halakból.
A Horse Baits – Mix Aktivator úgy lett összeállítva hogy a komponensek
felhasználása között megfelel?l legyen az összhang, ezért bármilyen
vízh?mérséklet mellett használva, kiválóan dolgozik.
Ezt a folyékony keveréket használjuk fel a kész bojlik készítése során.
Adagolása bojli készítéshez: 85 ml/1 kg alapmix, a tojással jól keverjük össze az
aktivátort, ehhez más egyéb folyékony anyag nem szükséges.
HASZNÁLAT EL?TT A FLAKONT JÓL RÁZZUK FEL HOGY A TARTALMA, A
BENNE LÉV? S?R? FOLYADÉK, TEHÁT AZ ÖSSZES ALKOTÓ ELEM JÓL
ÖSSZEKEVEREDJEN.
250ml folyékony mix aktivátor tartalma 3 kg mixhez felhasználható, amib?l kb.
4-5 kg bojlit lehet készíteni.
500ml folyékony mix aktivátor tartalma 5 kg mixhez felhasználható, amib?l kb.
7-8 kg bojlit lehet készíteni.
1000ml folyékony mix aktivátor tartalma 10 kg mixhez felhasználható, amib?l
kb. 14-15kg bojlit lehet készíteni.
Különböz? módszereknél alkalmazhatjuk, legyen az bojlis, feeder, match vagy
finomszerelékes horgászat.
Hideg és meleg vízben egyaránt jól dolgozó termékr?l van szó.
Egész évben eredményesen használható, minden víztipusra.
Tartsa h?tve, h?vös száraz helyen, napfényt?l védve!
Nem tartalmaz mesterséges szinezéket és tartósítószereket !
AMIT NEM HASZNÁLUNK FEL GONDOSAN LEZÁRVA TÁROLJUK!
100% NATURAL
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