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HEMP
Ziarno konopi przeznaczone do materiałów PVA. Zachowuje bardzo długą
przydatność do użycia, nawet po otwarciu opakowania, bez utraty wartości
odżywczych i właściwości wabiących. Nie ma potrzeby zamrażania ani przechowywania w specjalnych warunkach. Ziarno jest sypkie, co ułatwia ładowanie
do materiałów PVA. Po otwarciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego, aby ziarno nie wysychało. Produkt gotowy do użycia bezpośrednio z opakowania.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L

HEMP & CORN
Ziarno konopi z dodatkiem kukurydzy przeznaczone do materiałów PVA. Zachowuje bardzo długą przydatność do użycia, nawet po otwarciu opakowania, bez
utraty wartości odżywczych i właściwości wabiących. Nie ma potrzeby zamrażania ani przechowywania w specjalnych warunkach. Ziarno jest sypkie, co ułatwia
ładowanie do materiałów PVA. Po otwarciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego, aby ziarno
nie wysychało. Produkt gotowy do użycia bezpośrednio z opakowania.
Dostępne opakowania:
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3L

1,5 L

CHILLI HEMP
Ziarno konopi z dodatkiem chilli przeznaczone do materiałów PVA. Zachowuje
bardzo długą przydatność do użycia, nawet po otwarciu opakowania, bez utraty wartości odżywczych i właściwości wabiących. Nie ma potrzeby zamrażania
ani przechowywania w specjalnych warunkach. Ziarno jest sypkie, co ułatwia
ładowanie do materiałów PVA. Po otwarciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego, aby ziarno
nie wysychało. Produkt gotowy do użycia bezpośrednio z opakowania.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L

GARLIC HEMP
Ziarno konopi z dodatkiem czosnku przeznaczone do materiałów PVA. Zachowuje bardzo długą przydatność do użycia, nawet po otwarciu opakowania, bez
utraty wartości odżywczych i właściwości wabiących. Nie ma potrzeby zamrażania ani przechowywania w specjalnych warunkach. Ziarno jest sypkie, co ułatwia
ładowanie do materiałów PVA. Po otwarciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego, aby ziarno
nie wysychało. Produkt gotowy do użycia bezpośrednio z opakowania.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L
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TURNIP HEMP

4

HEMP MASH

HEMP PASTE
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TURNIP HEMP
Ziarno konopi z dodatkiem rzepiku przeznaczone do materiałów PVA. Zachowuje bardzo długą przydatność do użycia nawet po otwarciu opakowania. Nie ma
potrzeby zamrażania ani przechowywania w specjalnych warunkach. Ziarno jest
sypkie co ułatwia ładowanie do materiałów PVA. Po otwarciu przechowywać
w zamkniętym opakowaniu z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego, aby ziarno nie wysychało. Produkt gotowy do użycia bezpośrednio z opakowania. Bardzo długa przydatność do użycia, bez utraty wartości odżywczych
i właściwości wabiących.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L

HEMP MASH
Miazga z konopi – specjalna receptura powoduje, że miazga nie rozpuszcza
PVA i jest doskonałym dodatkiem do zanęt i stickmix’ów. Szczególnie przydatna
do zamykania tradycyjnych rakiet zanętowych, co zapobiega wypadaniu ziaren
podczas zarzucania. Wyprodukowana w 100% wyłącznie z całych ziaren konopi.
Stanowi bardzo atrakcyjny i stymulujący żerowanie dodatek do zanęt i pelletu.
Do wykorzystania całorocznego. Po otwarciu nie wymaga specjalnych warunków przechowywania poza zamkniętym opakowaniem z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
Dostępne opakowania:

1L

HEMP PASTE
Pasta z konopi – specjalna receptura powstania pasty powoduje, że jest przyjazna PVA, można nią oblepiać kulki, ciężarki, koszyki do Methody i tradycyjne.
Do wykorzystania całorocznego. Po otwarciu nie wymaga specjalnych warunków przechowywania poza zamkniętym opakowaniem z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
Dostępne opakowania:

1L
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PARTY BLEND
Mieszanka ugotowanych ziaren przeznaczona do PVA. Jest gotowa do użycia
bezpośrednio po otwarciu opakowania. Ziarno jest sypkie, co znacznie ułatwia
ładowanie PVA. Po napoczęciu pojemnika zachowuje długą przydatność do
użycia, nie wymaga zamrażania ani przechowywania w specjalnych warunkach.
Chronić przed wyschnięciem. Słoik przechowywać zamknięty. Można dowolnie
mieszać z pelletem, stickmix’em, orzechami i kukurydzą.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L

SPODMIX
Mieszanka ugotowanych ziaren przeznaczona do nęcenia rakietą zanętową. Gotowa do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania. Duże wiaderka ułatwiają ładowanie rakiet. Po napoczęciu pojemnika zachowuje długą przydatność do
użycia, nie wymaga zamrażania ani przechowywania w specjalnych warunkach.
Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość wiaderka, aby całość była wilgotna. Chronić przed wyschnięciem. Wiaderko przechowywać zamknięte. Produkt nie nadaje się do PVA.
Dostępne opakowania:
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5L

FRESH MAIZE
Ziarno kukurydzy przygotowane do stosowania z materiałami PVA. Zalewa zawiera wszystko co kukurydza oddała w procesie gotowania. Jest wyśmienitym
materiałem do zrobienia własnego stickmix’u, zanęty do koszyka typu Method,
czy też tradycyjnego. Po otwarciu nie jest wymagane przechowywanie w specjalnych warunkach ani zamrażanie. Chronić przed światłem słonecznym i wyschnięciem.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L

TURNIP MAIZE
Ziarno kukurydzy z dodatkiem rzepiku przygotowane do stosowania z materiałami PVA. Zalewa zawiera wszystko co kukurydza oddała w procesie gotowania.
Jest wyśmienitym materiałem do zrobienia własnego stickmix’u, zanęty do koszyka typu Method, czy też tradycyjnego. Po otwarciu nie jest wymagane przechowywanie w specjalnych warunkach ani zamrażanie. Chronić przed światłem
słonecznym i wyschnięciem.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L
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TIGERNUTS
Zalewa powstała w wyniku gotowania orzechów i zawiera wszystko co orzechy
oddały podczas tego procesu. Płyn wykorzystany do suchej zanęty spowoduje,
że i ona stanie się przyjazna PVA i będzie doskonałym stickmix’em lub zanętą
do koszyka typu Method, czy też tradycyjnego. Orzechy są gotowe do użycia
bezpośrednio z opakowania. Nie wymagają żadnej obróbki. Nie ma potrzeby
przechowywania w specjalnych warunkach ani zamrażania. Doskonałe w połączeniu z naszym pelletem Brown Tigernut oraz zanętą Brown Tigernut. Służą
głównie do podawania w PVA, ale także do nęcenia bezpośredniego rakietą, czy
z wywózki łódką zdalnie sterowaną.
Dostępne opakowania:

3L

1,5 L

TIGERNUTS CRUSH
Miazga z orzechów o ogromnym wachlarzu zastosowań. Może być samodzielnym ładunkiem do siatek i worków PVA. Wspaniale wzbogaca wszystkie mieszanki ziaren, dodając im ogromnej atrakcyjności dzięki lekkiemu smużeniu
i sporej zawartości cukrów prostych łatwo rozpuszczalnych w wodzie. Szczególnie polecana jako dodatek do wszystkich metod połowu z zastosowaniem
orzecha tygrysiego.
Dostępne opakowania:
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3L

1,5 L

TIGERNUT HOOKBAITS
Orzechy tygrysie haczykowe XXL. Specjalny sposób ich przygotowania powoduje, że są bardzo długo przydatne do użycia. Dip jest przyjazny PVA. Rozmiar
znacznie większy od orzechów zanętowych. Dostępny w trzech aromatach: naturalnym, kokosowym i ananasowym. Pakowane w szczelne słoiki wielokrotnego użytku. Orzechy są łatwe do wiercenia i aplikacji na włos.
Dostępne opakowania:
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250 ml
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BOILIES
Kulki proteinowe bazujące na sprawdzonych przez lata, skutecznych mixach,
które dowiodły swoich atrybutów na niejednym łowisku. Black Squid, Green Fruity, Brown Tigernut, Red Bloodworm. Wielkość 18 mm.
Dostępne opakowania:

BLACK SQUID

RED BLOODWORM
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GREEN FRUITY

BROWN TIGERNUT

2 kg

POP-UPS
Pop-upy fluo. Mieszanka dwóch rozmiarów 12 i 15 mm w 6 różnych kolorach.
Cztery aromaty identyczne z kulkami, pelletem, liquidem i stick-mixem.
Dostępne opakowania:

250 ml
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STICKMIX / GROUNDBAIT
Zanęta gotowa do użycia wprost z wiaderka! Nie wymaga jakiegokolwiek przygotowywania. Nie dodawać wody! Po otwarciu zachowuje długą przydatność
do użycia. Chronić przed wyschnięciem. Ten niezwykły produkt łączy w sobie
cechy stickmix’u i tradycyjnej zanęty do koszyków. W odróżnieniu od zanęt mieszanych z wodą ta jest przyjazna materiałom PVA. Zużywa się tyle ile potrzebuje,
zamyka wiaderko, a zanęta pozostanie gotowa do użycia następnym razem.
Nie ma konieczności pozbywania się pozostałej po łowieniu zanęty! Dostępny
w czterech kolorach i aromatach: Red Bloodworm, Brown Tigernut, Green Fruity,
Black Squid.
Dostępne opakowania:

BLACK SQUID

RED BLOODWORM
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GREEN FRUITY

BROWN TIGERNUT

3L

PELLET
Klasyczny pellet karpiowy o zbilansowanym profilu białkowym, niskiej zawartości olejów oraz z pełnym zestawem witamin i mikroelementów.
Tyko 9% olejów w suchej masie gwarantuje szybkie działanie pelletu nawet
w chłodnej wodzie. Pellet zapewnia wysoki poziom strawności.
Jest doskonałą zanętą całoroczną.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu i w suchych warunkach. Nigdy
nie używać pelletu z oznakami pleśni. Pleśń wytwarza groźne dla ryb toksyny,
które mogą uszkodzić wątrobę. Pellet pakowany jest w 3 litrowe wiaderka wielokrotnego użytku i nie wymaga jakiegokolwiek przygotowywania. Może być
podawany rakietą zanętową klasyczną lub typu SPOMB, w materiałach PVA jak
worki czy siatki, oraz wywożony łódką zdalnie sterowaną.
Dostępny w czterech kolorach i aromatach: Red Bloodworm, Brown Tigernut,
Green Fruity, Black Squid.
Dostępne opakowania:

BLACK SQUID

RED BLOODWORM

3L

GREEN FRUITY

BROWN TIGERNUT
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LIQUIDS
Bogate w naturalne atraktanty oraz składniki pokarmowe liquidy to klasyczne
dodatki do pelletów, zanęt, stick-mixów. Bez nich dzisiaj nie ma nowoczesnego
wędkarstwa karpiowego. Nie rozpuszczają PVA. Przeznaczone do wędkowania
w każdych warunkach temperaturowych.
Dostępne opakowania:

1L

DIP
Dip ochotkowy, przyjazny PVA, na bazie naturalnej ochotki. Ma bardzo wiele zastosowań. Poza klasycznym dipowaniem kulek stanowi doskonały dodatek do
pelletów zwiększając ich atrakcyjność. Kapitalnie wzbogaca stickmix’y i wszelkie
ziarna podawane w PVA. Można dodawać do Spodmix’u i mieszanki Party Blend,
a także do wszystkich zanęt Baitzone oraz do konopi, kukurydzy a nawet orzechów tygrysich. Świetne właściwości wabiące dzięki zawartości ochotki. Wstrząsnąć przed użyciem.
Dostępne opakowania: 250 ml
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P R Z Y J A Z N E P VA

nasze produkty są przygotowywane według receptur
pozwalających uzyskać właściwości przyjazne
materiałom PVA.

W YG O DA UŻ Y T KO WA N I A

produkty BAITZONE są gotowe do użycia natychmiast,
wprost z opakowania, i nie wymagają żadnego
przygotowywania.

RĘCZNIE ROBIONE

wszystkie produkty BAITZONE są przygotowywane
ręcznie.

EKONOMIA

produkty BAITZONE posiadają bardzo długą
przydatność do użycia, również po otwarciu
opakowania.

SKUTECZNOŚĆ

sukcesy ogromnej rzeszy zadowolonych wędkarzy
są dla nas najlepszą nagrodą.

BaitZone Polska
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