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?

Spicy Peach bojli - Limited Edition

Barack - Bors - Chili

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Fogyasztói ár4500 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül 3543 Ft
Az áfa összege 957 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

Kapható méretek:
20mm Soft
24mm Soft
Mennyiségi kedvezmények:
Spicy Peach bojli - Soft 1kg: 4.500 Ft
Spicy Peach bojli - Soft 5kg: 20.000 Ft (4.000 Ft/kg)
Spicy Peach bojli - Soft 10kg: 35.000 Ft (3.500 Ft/kg)
Íz: Édes élelmiszeripari folyékony barack kivonat, feketebors és chili
esszencia keveréke! Karakteres és attraktív egyedi ízek kombinációjaSZÉNHIDRÁT TARTALMÚ - HALLISZTMENTES BOJLI, nem tartalmaz
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szintetikus mesterséges anyagokat.
Újdonság a kínálatban, mely több kapitális pontyot csalt már horogra!
Oldódási id?: 2-6 óra (nagyban függ a vízh?mérséklett?l és a fehérhal
állománytól)
Típus: Édes párolt bojli
Használható: Tavasz, Nyár, felmeleged? vizek, frontmentes nyár (bányatavak,
nagy kiterjedés? tározók, természetes vizek)
Verzió: SOFT (vízoldékony - oldódó)
Kiszerelés: 1kg-os simítózáras tasak
Hajszálel?kére való felf?zés el?tt, a bojligolyókat el?ször fúrjuk át !
A bojlik nem tartalmaznak tartósítószereket!
Ha nem használjuk fel a rendelt mennyiséget 3 hónapon belül, a megmaradt
bojlikat utánna érdemes lefagyasztani. Vagy lezárt vödörben, vagy a
tasakban házilag tartósítani boltban kapható egyszer? konyhasóval, így
elkerülhetjük a min?ség romlást !!!
Ez az édes bojli legf?képpen a vízoldékony tulajdonságokat hordozza magában!
A bojlikat frissen készítjük, majd minimális száradási id? után jut el a rendelés a
vev?höz.

Az új kíméletes szárítási technológiának köszönhet?en, a bojligolyók
felhasználásra kész állapotban kerülnek a tasakokba! Felbontás után azonnal
használhatóak a bojligolyók, hajszálel?kés és dobócsöves módszereknél is. Csak
akkor szükséges további szárítása a golyóknak ha úgy gondoljuk hogy az
oldódását csökkenteni szeretnénk, ezt megtehetjük szell?s h?vös helyen, hálóban
vagy rekeszben, így keményebb állagot tudunk létrehozni.
A mixet vízben jól oldódó és emészthet? összetev?k alkotják, melyek attraktív
jeleket küldve a halaknak azt táplálékként azonosítják, ezért evésre ösztönz?
hatással bírnak.
Összetételét illet?en egy igazi szénhidrát bomba, aminek f? alapja a nagy energia
forrásáról híres és ízletes édes mag, a TIGRISMOGYORÓ. Ennek friss ?rölt
változatát tartalmazza az alapmix, mely magas cukor, zsír és rost tartalommal bír !
A beltartalmat megfelel? mennyiség? köt?anyag kombináció mellett, növényi
szénhidrátok, magas min?ség? söréleszt? koncentrátum, természetes erjesztett
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kivonatok, kiváló édes vitamelo forrás, tejcukor, édes savópor, emészthet?
tejproteinek, fehérje komponensek, betain, só, kender liszt, egyedi szója és
kukorica készítmények gazdagítják a valóban édes ízzel és kellemes illattal
rendelkez? mixet, melyet kiegészít a háttérben afeketebors és a chili.
Ezek együttes kombinációja ezt a csalétket egy könnyen emészthet? és
hasznosítható táplálékforrássá alakítja a halak számára.
Magas szénhidrát, optimális zsír és rost tartalom jellemzi !
Egyenletes kiáramlást biztosít a mixhez hozzákevert kellemes ízzel és illattal
rendelkez?, kukoricacsíra olaj, kukoricacsíra likör, melasz, sweetener (édesít?),
folyékony és por alakú esszenciális aminosavak, étvágyfokozók, stimulánsok
számára, melyek segítik a táplálkozási ingerek kiváltását a halakból.
Az összetev?k hatására létrejött magas beltartalmi értéknek köszönhet?en a
harmónikusan összeállított alapanyagok intenzív hatása kell?en érezhet? a bojlin,
használat közben nem veszi át az iszap szagát! Kiváló beltartalmának
köszönhet?en nagyon hatékony csali.
Ennek a bojlinak a színe sötét sárga, mely figyelemfelkelt? hatást biztosíthat,
vízbe érkezés után a golyó fokozatosan kezd kivilágosodni, ezzel párhuzamosan
az oldódás beindulásával er?s, majd világos felh?t kezd képezni maga körül!
Egész évben bátran használhatjuk, de amikor a halaknak energiára van
szükségük, akkor jó választás lehet, f?leg a tavaszi felmeleged? még hideg vízben
kihagyhatatlan!
A kíméletes eljárással el?állított, kiváló beltartalommal, emészthet?séggel és
hasznosulással rendelkez? alapanyagok biztosítják a csali hosszú távú
m?ködését, melyek bizonyítottan növelik az bojlik ízletességét, emiatt stimulálják
annak felvételét.
A bojlik vitaminokban, ásványi anyagokban, a gazdag beltartalom mellett könnyen
emészhet?ek, ami folyamatos táplálkozást eredményezhet. Így biztositva a halak
számára megfelel? táplálékforrást, amit elfogadnak és bátran fogyasztanak.
Magas tápértékkel és azonnali majd fokozatos, hosszan tartó hatásfokkal
rendelkeznek, mivel mindig frissen készülnek !
Minden Horse Baits bojlit érdemes fagyasztva tárolni, így ?rzi meg legjobban a
frissességét ! A túránk során bojliszárító zsákban is tárolhatjuk, h?vös helyen,
napfényt?l, es?t?l, füstt?l védve! Vagy kiszáríthatjuk teljesen keményre száraz
h?vös helyen, naponta többször átforgatva.
Biztonságosan tartósítani egy jól zárható vödörben tudjuk légmentesen, úgy hogy
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teljesen lepje el a bojlikat a SÓ!
Nem tartalmaz mesterséges anyagokat, szinezéket és tartósítószereket !
A visszazárható simitózáras tasak biztosítja a termék frissességét és
eltarthatóságát!
Kiszerelés: 1kg
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