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Nash Kulki Key Cray Pop Up
15mm - B9934 Różowe
Cena

39,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

B9934

Opis produktu
Wykorzystując wyjątkową atrakcyjność zbieranych raków seria The Key Cray, to pierwsza przynęta HNV (o wysokiej jakości odżywczej), wykorzystująca
najbogatsze słodkowodne źródło pokarmu jakie występuje w naturze. Łączy w sobie zwykłą bazę przynęty The Key zawierającą bardzo wysoki poziom protein,
aminokwasów, niezbędnych witamin oraz minerałów z zabójczo skuteczną miazgą z całych słodkowodnych raków. To połączenie tworzy unikalny, wysoko odżywczy
zestaw, który przejdzie do historii jako jedna z najskuteczniejszych przynęt jakie kiedykolwiek zostały stworzone. Zawiera miazgę rakową.
„Wielki przełom w tworzeniu Key Cray nastąpił, kiedy zmieszaliśmy miazgę z dzikich raków z wysoko odżywczą mieszanką bazową przynęty The Key. Wody, na
których testowana była ta przynęta dosłownie eksplodowały. Mimo tego znaczącego postępu, co jakiś czas wciąż pojawiały się okazjonalne problemy ze
skutecznością. Największym wyzwaniem dla twórcy przynęt jest sprawienie by działały one bez zarzutu na jak największej ilości różnych wód. Wysoko odżywcza
mieszanka The Key musiała, zatem przejść szereg drobnych zmian by idealnie współgrać z rakową miazgą. W efekcie powstał zabójczo skuteczny duet. Nashbait
znajduje się w tak wyjątkowej, uprzywilejowanej pozycji, ponieważ od dziesięcioleci tworzymy dla wędkarzy unikalne, robione na specjalne zamówienie przynęty,
które są skrzętnie spisywane i monitorowane pod względem ich skuteczności. Tych przepisów starczyłoby nam na 100 lat. Kiedy Nashbait wypuszcza nową
przynętę często jej główny trzon ma za sobą ponad 10 letnią historię intensywnych testów. Osobiście zawsze uważałem, że żadna przynęta nie spisuje się tak samo
dobrze przez cały rok. Wszyscy wiemy jak rybne kulki dobrze spisują się w ciepłej wodzie, a jak marne są z reguły zimą. Ku mojemu zaskoczeniu, kiedy piszę te
słowa jest luty, przechodzimy jedną z najgorszych zim ostatnich lat, a zgłoszenia karpi łowionych na Key Cray wciąż wlewają się na nasze skrzynki pocztowe i
telefony. Teraz mogę śmiało odszczekać to, co do tej pory mówiłem. Key Cray jest doskonałą przynętą zarówno na ciepłą jak i zimną wodę. Dlaczego miazga z
raków jest tak zabójcza? Mąki rybne i krylowe to doskonałe dodatki, ale są zawsze i bez wyjątku morskiego pochodzenia. Nigdy dotąd nie było dostępu do
słodkowodnego źródła białka, dokładnie takiego, jakim odżywia się karp w swoim naturalnym środowisku i które automatycznie rozpoznaje, jako bezpieczne i
wartościowe. Teraz to się zmieniło za sprawą miazgi z dzikich raków”.

Informacje szczegółowe:
Pojemność: 75g
Rozmiar: 15mm
Kod produktu: B9934
Kolor: Różowy
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