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AAA

CORN Boilie

Soft

بویله ذرت نرم

 بویله ذرت نرم آنزوِبیت یک طعمه بسیار استثنائی برای ماهیگیرانی میباشد که همواره به

دنبال کسب نتایج شگفت انگیز هستند. ماهیگیرانی که به دنبال کپورهای سایز هستند

انتخاب بویله با طعم ذرت را همیشه در دستور کار خود قرار میدهند . در انتخاب نوع اسانس

به کار رفته در این بویله و همچنین محرکهای استفاده شده وسواس خاصی صورت گرفته

 و از مواد اولیه درجه ممتاز اروپایی در ساخت آن استفاده شده است

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

strawberry Boilie

Soft

بویله توت فرنگی نرم

 طعم و اسانس توت فرنگی امروزه بسیار مورد توجه کارپیستهای حرفه ای قرار گرفته است و

دلیل آن هم کسب نتایج باورنکردنی میباشد! همچنین افزایش راندمان صید نیز با بویله توت

فرنگی نرم بسیار باال میباشد. با توجه به اینکه نسل جدید محرکهای تغذیه در ساخت این بویله

به کار رفته و همچنین اسانس توت فرنگی بسیار با کیفیت اروپایی در ساخت آن استفاده شده

 ماهی کپور به هیچ عنوان نمیتواند در مقابل این بویله مقاومت کند!۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

hemp seeds Boilie

Soft

بویله شاهدانه نرم

شاهدانه به عنوان یک طعم بسیار جذاب برای ماهی کپور از دیرباز مورد استفاده کارپیستها

قرار میگرفته است . در ساخت بویله شاهدانه نرم آنزوِبیت از عصاره خالص شاهدانه و همچنین

از دانه های آن برای جذابیت بیشتر استفاده شده است. ترکیب این مواد بهمراه محرکهای نسل

جدید باعث شده تا یک طعمه بینظیر در دستان کارپیستهای حرفه ای باشد.۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

garlic Boilie

Soft

بویله سیر نرم

 بویله سیر نرم آنزوِبیت به لطف وجود بهترین و با کیفیت ترین عصاره سیر که ۱۰۰ درصد

 مشابه نمونه واقعی میباشد و همچنین بکارگیری نسل جدید محرکهای ماهیگیری باعث

 شده تا هیچ ماهیگیری بدون این بویله اقدام به ماهیگیری ورزشی نکند. بویله سیر با

ایجاد اشتها در ماهی باعث میشود تا سریعا ماهی کپور به طعمه شما نزدیک شود.۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

banana Boilie

Soft

بویله موز نرم

عصاره و بوی اغوا کننده و فوق العاده جذاب موز در بویله موز آنزوِبیت باعث شده تا در فصول

گرم سال یکی از بهترین انتخابها جهت صید ماهی کپور باشد. در ساخت بویله موز نرم از قوی

ترین محرکهای ماهیگیری استفاده گردیده است تا با افزایش جذابیت شاهد رشد چشمگیر

راندمان صید باشد.۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

tutti - frutti Boilie

Soft

بویله توتی فروتی نرم

عصاره و بوی اغوا کننده و فوق العاده جذاب موز در بویله موز آنزوِبیت باعث شده تا در فصول

گرم سال یکی از بهترین انتخابها جهت صید ماهی کپور باشد. در ساخت بویله موز نرم از قوی

ترین محرکهای ماهیگیری استفاده گردیده است تا با افزایش جذابیت شاهد رشد چشمگیر

راندمان صید باشد.۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

bloodworm Boilie

Soft

بویله کرم خونی نرم

 کرم خونی با دارا بودن بیشتر میزان پروتئین و جذابیت در بین کپور ماهیان همواره انتخاب

اصلی کارپیستهای حرفه ای و کسانی میباشد که به فکر بزرگترین کپورها بهمراه راندمان صید

باال میباشند. وجود ۲ نوع محرک خاص که باعث میشود بدون قید و شرط کپور به این بویله

نزدیک شود تمامی حرف و حدیث ها را کنار میگذارد.۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

shrimp Boilie

Soft

بویله میگو نرم

 میگو یک منبع غنی از پروتئینهای بسیار جذاب و حاوی بهترین اسید های آمینه برای کپور

ماهیان میباشد. از مزایای بویله میگو نرم آنزوِبیت میتوان به وجود عصاره واقعی میگو بهمراه

۵ اسید آمینه ضروری برای جذب حداکثری کپور ماهیان اشاره نمود. همچنین وجود محرکهای

 اختصاصی و قوی باعث شده تا این بویله بهترین انتخاب برای ماهیگیران باشد.۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

crab Boilie

Soft

بویله خرچنگ نرم

بویله خرچنگ آنزوِبیت حاوی پروتئین و عصاره خرچنگ بصورت هیدرولیزه و میکرولیز شده میباشد

که تاثیر بسیار زیادی در جذب ماهی کپور دارد. این بویله انتخاب بهترین و حرفه ای ترین کارپیستها

در سراسر دنیا میباشد چرا که به واسطه پروتئینهای خاصی که در خرچنگ وجود دارد بزرگترین ماهیان

و سخت گیرترین آنها را به سمت خود جذب میکند . ۷

sink ۶ ساعت ماندگاری زیر آبسایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



AAA

tuna & pepper Boilie

Soft

ن و فلفل نرم
ُ

بویله ت

یکی از جذاب ترین و اغوا کننده ترین طعمهای موجود در میان کارپیستهای حرفه ای که کمتر

 فاش شده است طعم تن و فلفل میباشد . طعم و اسانس ماهی تن بعالوه پروتئین های بسیار

خاص و جذاب آن باعث شده تا یکی از بهترین طعمه ها در صید کپور بشمار آید . ترکیب آن با فلفل

باعث جذابیت بسیار بیشتری میشود . همچنین وجود محرکها و آمینو اسیدهای ۵ گانه باعث تضمین

صید با این بویله شده است.۷

sink۶ ساعت ماندگاری زیر آب سایز : ۱۸

18

وزن : ٢٠٠ گرم



popup
 

series

بویله های سری پاپ آپ

5 اسید آمینه ضروری

بویله پاپ آپ ذرت
CORN POP-UPS

سایز : ۱۲

12

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۲۵ گرم

18

SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس ذرت  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  یکی از بهترین بویله های

پاپ موجود میباشد . وجود اصلی ترین و بهترین و با کیفیت ترین محرکهای نسل جدید اروپایی در این 

بویله باعث شده تا مورد توجه ماهیگیران حرفه ای قرار بگیرد. بهترین نوع اسانس ذرت در ساخت این

بویله استفاده شده است . همچنین میکس پاپ آپ پریمیوم مورد استفاده در این بویله بهترین کیفیت

ممکن را دارا میباشد و برای کپور بیشترین جذابیت را ایجاد میکند .  



5 اسید آمینه ضروری

بویله پاپ آپ سیر
GARLIC POP-UPS

سایز : ۱۲

12

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۲۵ گرم

18

SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس سیر  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  دارای محرکهای اصلی 

بهمراه ۵ اسید آمینه ضروری میباشد . ترکیب این محرکهای تغذیه ای بهمراه اسانس بسیار با کیفیت

سیر باعث نتایج صید باورنکردنی میشود. نسل جدید محرکها مانند بتائین در تمامی طعمه ها باعث

ایجاد اشتهای زیاد در ماهی و در نتیجه باعث بلعیدن توسط ماهی میشود.  



5 اسید آمینه ضروری

ناناس و انبه بویله پاپ آپ آ

PINEAPPLE & MANGO POP-UPS

سایز : ۱۲

12

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۲۵ گرم

18

SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس آناناس و انبه  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  دارای محرکهای اصلی 

بهمراه ۵ اسید آمینه ضروری میباشد .ترکیب اسانسهای میوه ای بهمراه مکملهای ضروری و محرکهای

اختصاصی در ساخت این بویله باعث شده تا ماهیگیران حرفه ای  در چهار فصل سال از این بویله بعنوان

مکملی جذاب استفاده نمایند. 



5 اسید آمینه ضروری

بویله پاپ آپ فلفل سیاه و اسکوئید اختاپوس

bLACK PEPPER & SQUID 

OCTOPUS POP-UPS

سایز : ۱۲

12

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۲۵ گرم

18

SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس فلفل سیاه و اسکوئید اختاپوس  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP و

ترکیب سه طعم بسیار جذاب و رنگ فوق العاده اغوا کننده بنفش فلوروسنت باعث شده تا هر ماهیگیر

حرفه ای که به دنبال کسب نتایج بینظیر در ماهیگیری میباشد حتما از این طعمه بعنوان مکمل پاپ

کننده استفاده نماید. ترکیب طعم اسکوئید و اختاپوس باعث هم افزایی طعمها شده و با کمک طعم

فلفل سیاه صید تضمینی را برای ماهیگیر ارائه میکند.  



5 اسید آمینه ضروری

بویله پاپ آپ اسکوئید

SQUID POP-UPS

سایز : ۱۲

12

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۲۵ گرم

18

SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس اسکوئید  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  سریعا باعث

پاپ شوندگی ریسه ها شده و با رنگ بسیار جذابی که دارد باعث جذب سریع ماهی کپور میشود.

این رنگ فلوروسنت با وسواس خاصی تولید شده تا بیشترین جلب توجه را داشته باشد. طعم بینظیر

اسکوئید با انتشار فوقالعاده در زیر آب سریعا ماهی را به سمت خود جذب میکند.  ترکیب همیشگی 

اسیدهای آمینه ۵ گانه و محرکهای اختصاصی اروپایی همیشه در تمامی بویله ها و طعمه ها مورد

استفاده قرار میگیرد.



5 اسید آمینه ضروری

بویله پاپ آپ صدف لب سبز و شاه توت

GLM & MULBERRY POP-UPS

سایز : ۱۲

12

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۲۵ گرم

18

SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس صدف لب سبز و شاه توت  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  و

ترکیب دو طعم جادویی و هم افزایی این دو با رنگ سبز فلوروسنت باعث جذب حداکثری ماهی کپور

میشود. صدف لب سبز سرشاز پروتئین میباشد که برای ماهی کپور بسیار اغوا کننده است. همچنین

شاه توت نیز به عنوان طعم محرک عمل کرده و باعث جذب کپور و حتی ماهی آمور نیز میشود. قوی 

ترین محرکها مانند بتائین و اسیدهای آمینه بهمراه نسل جدید محرکهای تغذیه ای در این بویله 

گنجانده شده است.



بویله پاپ آپ سیر (۷۰ گرم)

garlic POP-UPS

5 اسید آمینه ضروری
سایز : ۱۴

14

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۷۰ گرم

18SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس سیر  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  در سایز ۱۴ میلی متری

بصورت کامال فست پاپ میباشد. در ساخت این بویله پاپ آپ نسل جدید محرکهای ماهیان آب شیرین

استفاده شده است.با کیفیت ترین اسانس سیر در این بویله باعث شده تا قدرت جذب بصورت کامال

محسوس افزایش یابد.

14
mm



بویله پاپ آپ ذرت (۷۰ گرم)

sweet corn POP-UPS

5 اسید آمینه ضروری
سایز : ۱۶

16

۱۸ ساعت ماندگاری روی آبPOPوزن : ۷۰ گرم

18SUPER
FAST POP

تکنولوژی سوپر پاپ

بویله پاپ آپس ذرت شیرین  آنزوِبیت با تکنولوژی انحصاری     SUPER FAST POP  در سایز ۱۶ میلی متری

بصورت کامال فست پاپ میباشد. عصاره صد در صد واقعی ذرت شیرین بعالوه محرکهای اساسی در ساخت

این بویله باعث شده تا بهترین عملکرد را در آبهای تمامی مناطق داشته باشیم.

16
mm



CARP MAGIC DOUGHES
خمیرهای کپوری سری کارپ مجیک

 خمیرهای کپوری سری کارپ مجیک بعنوان طعمه اصلی مورد استفاده در صید ماهی کپور با ریسه

مخصوص گیسو فنری مورد استفاده قرار میگیرد.این خمیرها در ۹ اسانس مختلف میباشند که بیس

همگی یکسان و دارای محرکهای اساسی بهمراه اسیدهای آمینه ۵ گانه میباشند و فقط در طعمها با

یکدیگر اختالف دارند.این خمیرها با تکنولوژی سلولوزی تولید گردیده اند و تا یکسال ماندگاری دارند.۴

SERIES

خمیر جادوئی کپوری

sardine / pro+ complex

R

200 gr



خمیر جادوئی کپوری توتی فروتی

tutti frutti / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری توت فرنگی

strawberry / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری زیره و رازیانه

caraway & fennel / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری شاهدانه

hempseeds / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری موز شور

banana / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری ذرت شیرین

sweetcorn / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری کرم خونی

bloodworm / pro+ complex

خمیر جادوئی کپوری سیر

garlic / pro+ complex



Fishing Powders
پودر های مکمل ماهیگیری

Squid powder
 پودر اسکوئید ١٠٠٪ درصد خالص

پودر اسکوئید ١٠٠٪ درصد خالص  آنزوپالس بصورت میکرولیز شده و هیدرولیز شده

میباشد که باعث حفظ کامل مواد موثر و همچنین کیفیت باالی آن میشود. کاربرد این

پودر در تقویت خمیرها و بویله ها و طعمه های ماهیگیری میباشد. اسکوئید به دلیل

دارابودن مواد و خواص بسیار جذاب برای ماهیان آب شیرین و شور مورد توجه ماهیگیران

  .حرفه ای قرار گرفته است

Additives SeriesHydrolyzedMicrolyzed

150
گرم

تولید شده از تازه ترین اسکوئیدها 60%
Increasing fishing efficiency

تا ۶۰ درصد افزایش راندمان صید



Crab powder
 پودر خرچنگ ١٠٠٪ درصد خالص

خرچنگ به عنوان یک موجود غنی از پروتئین های سهل الهضم و جذاب برای آبزیان همواره

نزوپالس مورد توجه ماهیگیران حرفه ای قرار گرفته است. پودر خرچنگ ۱۰۰ درصد خالص آ

تهیه شده از خرچنگ  آرمی ( کامل ) آب شیرین دارای با کیفیت ترین پروتئینها و اسیدهای

آمینه جهت تقویت طعمه های حرفه ای ماهیگیری مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به

اینکه پودر خرچنگ یک محرک و تقویت کننده بسیار عالی جهت صید ماهیان آب شیرین

 میباشد در نتیجه با استفاده از این پودر راندمان صید تا ۴۰ درصد افزایش میابد.۷

150
گرم

65%
Increasing fishing efficiency

تا ۶۵ درصد افزایش راندمان صید

حاوی پودر کیتین خرچنگ ( میکرولیز شده )

حاوی گوشت کمیاب خرچنگ ( میکرولیز شده )

Ala gly lys glu pro

ترکیب ۵ اسید آمینه قدرتمند در پودر خرچنگ



Liver powder
 پودر جگر ١٠٠٪ درصد خالص

جگر از دیر باز به عنوان یک مکمل پروتئینی و اسید آمینه ای بسیار غنی و جذاب برای

آبزیان و ماهیان مورد استفاده جهت تقویت طعمه ها قرار میگرفته است. در پودر

نزوپالس از ۵۰ درصد جگر مرغ و ۵۰ درصد جگر گاوی استفاده شده  جگر ۱۰۰ درصد خالص آ

است تا ترکیب پروتئینی بسیار جذاب و اغوا کننده برای ماهی به وجود آید.۷

150
گرم

65%
Increasing fishing efficiency

تا ۶۵ درصد افزایش راندمان صید

Ala gly lys glu pro

ترکیب ۵ اسید آمینه قدرتمند در پودر جگر



Shrimp powder
 پودر میگو ١٠٠٪ درصد خالص

میگو به عنوان منبع فوق العاده غنی و سرشار پروتئین و اسید آمینه و همچنین محرکهای

تغذیه ای فوق العاده جذاب که بصورت طبیعی در پوست و گوشت این موجود نهفته است

یکی از فاکتورهای اساسی در تهیه طعمه های حرفهای مورد استفاده قرار میگیرد. در پودر

میگو ١٠٠ درصد خالص آنزوپالس از میگو کامل ( گوشت+پوست) استفاده شده و با استفاده

 از تکنولوژی میکرولیزاسیون ( شکست پروتیئن ها ) باعث گردیده تا بهترین نوع پروتئین که

 بسیار جذاب و سهل الهضم برای ماهی میباشد در دسترس قرار بگیرد.٧

150
گرم

Ala gly lys glu pro

ترکیب ۵ اسید آمینه قدرتمند در پودر میگو

70%
Increasing fishing efficiency

تا ۷۰ درصد افزایش راندمان صید



200
گرم

 پودر ماهی ساردین و ژالتین ماهی یک ترکیب بسیار قدرتمند و نو آورانه جهت افزایش قدرت جذب

طعمه های ماهیگیری میباشد. با توجه به اینکه پودر ماهی ساردین عطر و بوی بسیار اغوا کننده ای برای

 ماهیان دارد و از طرفی ژالتین مخصوص ماهی نیز دارای بیشترین مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری

میباشد میتوان برای تقویت طعمه های خمیری و حتی ساخت خمیرهای فیدری و نیز جهت تقویت بویله های

 دست ساز حرفه ای نیز مورد استفاده قرار داد.با توجه به چسبندگی عالی که ژالتین ماهی ایجاد میکند

جهت حفظ بهم پیوستگی خمیر ها و بویله یک ماده بسیار عالی بشمار می آید.٧

Sardin Fish & Fish Gelatine powder

 پودر ماهی ساردین و ژالتین ماهی

R

پودر ماهى ساردین 100 درصد خالص

غنى شده با 50 درصد ژالتین تخصصى ماهیگیرى



Feeder Powder ( super pro + )

 پودر فیدر تخصصی ( کمپلکس سوپر پرو پالس )

R

500
گرم

نزوپالس با کمپلکس انحصاری سوپر پرو پالس به عنوان یک پودر تخصصی فیدری پودر فیدر تخصصی آ

دارای غنی ترین فرموالسیون جهت افزایش حداکثری جذب کپور ماهیان میباشد. این پودر تخصصی شامل

مواد بسیار جذاب برای کپور ماهیا از جمله : پودر ژالتین ماهی ، پودر شاهدانه ، پودر ماهی ساردین ، پودر عصاره

.مالت ، پودر سیر ، پودر زنجبیل ، پودر نمک دریایی و ببسیاری از پروتیئنهای الزم . مهم میباشد

پودر شاهدانه ژالتین ماهی

پودر ماهی ساردین



AAA آمینو دیپ های   سری

Amino Dip
AAA Formula

آمینو دیپ های سری AAA با فرموالسیون اختصاصی که شامل  قویترین محرکهای نسل

 جدید آبزیان و اسید های آمینه ۵ گانه میباشند تولید شده اند. این سری از آمینو دیپ ها

در ۶ اسانس مختلف و پرطرفدار میباشند که با توجه به فصل و مکان مورد نظر میتوان از

نها استفاده نمود . فرموالسیون اختصاصی AAA  شامل محرکهای نسل جدید بعالوه  آ

بتائین با در صد خلوص بسیار باال و همچنین اسید های آمینه ۵ گانه شامل : پرولین ، لیزین ،

گلوتامین ، آالنین  و گالیسن میباشند. ترکیب این مواد معجزه آسا با یکدیگر بصورت کامال

همگن باعث تولید قویترین لیکوئید های آمینو دیپ گردیده است.

Ala gly lys glu pro

 ترکیب ۵ اسید آمینه قدرتمند

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

نسل چهارم محرکهای آبزیان



150
ml

150
ml

150
ml

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

نسل چهارم محرکهای آبزیان
SWEET CORN

آمینو دیپ ذرت شیرین

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

نسل چهارم محرکهای آبزیان
STRAWBERRY

آمینو دیپ توت فرنگی

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

SQUIDنسل چهارم محرکهای آبزیان
آمینو دیپ اسکوئید



150
ml

150
ml

150
ml

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

نسل چهارم محرکهای آبزیان
CRAB

آمینو دیپ خرچنگ

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

MANGOنسل چهارم محرکهای آبزیان
آمینو دیپ انبه

Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

SHRIMPنسل چهارم محرکهای آبزیان
آمینو دیپ میگو



AMINO GOO ( HALO MAKER )

لیکوئید های آمینو گو ( ابرساز )

لیکوئید های آمینو گو ابرساز آنزوپالس با استفاده از نسل جدید مواد ابرساز ( هاله ابر ساز ) 

هلندی تولید گردیده اند. مواد ابرساز در این لیکوئیدها در زیر آب بطور آرام و تدریجی شروع

به ایجاد هاله ای سبز رنگ ( فلوروسنت ) میکنند که برای ماهی کپور بسیار جذاب و اغوا کننده

میباشد و این سیگنال را به ماهی میدهد که غذا در آن منطقه وجود دارد. در نتیجه باعث جذب

سریع ماهی به سمت طعمه هدف میشود. ترکیب این مواد ابرساز با رایحه های متنوع و با کیفیت

مانند ذرت و سیر و غیره ... باعث افزایش ۱۰ برابری قدرت جذب آمینو گو ها میشود. همچنین بکار

گیری اسیدهای آمینه ۵ گانه نیز باعث جذابیت بسیار  زیاد این مکمل ها گردیده است. بکارگیری

نسل چهارم محرکهای آبزیان و همچنین بتائین در این لیکوئیدها تجربه صید بینظیر را برای ماهیگیران

به ارمغان آروده است.

HALO EFFECT

کیفیت کامال پریمیوم با منشاء آبزیان

HIGH
PREMIUM 100%

NATURAL

١٠٠ درصد طبیعی



Betaine
100%

بتائین خلوص باال

Amino Acids

5
آمینو اسیدهای ۵ گانه

4TH GEN
Stimulators

نسل چهارم محرکهای آبزیان تکنولوژی ابرساز

BLOODWORM AMINO GOO

آمینو گو کرم خونی

TUTTI FRUTTI AMINO GOO

آمینو گو توتی فروتی

80 ml

80 ml

HALO EFFECT

HIGH CONCENTRATED BLOODWORM 



80 ml

80 ml

80 ml

AMOORE AMINO GOO

آمینو گو آموری

GARLIC & SHRIMP AMINO GOO

آمینو گو سیر و میگو

CORN & SHRIMP AMINO GOO

آمینو گو ذرت و میگو

HALO EFFECT

HALO EFFECT

HALO EFFECT



ATTRACTOR +
اترکتورهای سری پالس به عنوان تحریک کننده خانواده کپور ماهیان دارای نسل جدید محرکهاینسل چهارم آبزیان و 

همچنین ویتامینهای سری ب میباشند. در فرموالسیون این اترکتورها بتائین خالص به کار گرفته شده تا موجب افزایش

اشتها و جذب ماهی به سمت طعمه گردد. بکارگیری با کیفیت ترین و بهترین نوع اسانسهای اروپایی در فرموالسیون این

اترکتورها موجب شده تا اسانس این اترکتورها بصورت کامال طبیعی توسط ماهی کپور تلقی شده و باعث افزایش راندمان

صید شود. با توجه به اینکه این اترکتورها با پایه کامال ارگانیک و واتر بیس تولید میشوند باعث افزایش قدرت انتشار مولکولی

شده و ماهی را از فواصل دورتر جذب میکنند. با توجه به ذائقه متفاوت و متغیر ماهی کپور این اترکتورها در رایحه های متفاوت

تولید گردیده اند.

HIGH SPREAD TECHNOLOGY

تکنولوژی انتشار سریع
B VITAMINS 

ویتامینهای گروه ب پی وی ِای فرندلی

PVA
FRIENDLY



MANGO ATTRACTOR

اترکتور انبه

+

PINEAPPLE & SHRIMP ATTRACTOR

ناناس و میگو اترکتور آ

+

BANANA & SHRIMP ATTRACTOR

اترکتور موز و میگو

+
STRAWBERRY & SHRIMP ATTRACTOR

اترکتور توت فرنگی و میگو

+
CUMMIN & FENNEL ATTRACTOR

اترکتور زیره و رازیانه

+

GARLIC & SHRIMP ATTRACTOR

اترکتورسیر و میگو

+
TUTTI FRUTTI ATTRACTOR

اترکتور توتی فروتی

+

60
ml

60
ml

60
ml

60
ml

60
ml

60
ml

60
ml



CORN & BETAINE

اسپری ذرت و بتائین

spray

60
ml

نزوپالس حاوی بتائین خالص آبزیان و  اسپری اترکتور ذرت و بتائین آ

اسانس فوق العاده ذرت اروپایی میباشد که یکی از اترکتور های بسیار

جذاب برای ماهی کپور میباشد.ترکیب ذرت و بتائین به عنوان یک زوج

مکمل برای ماهی کپور بسیار اغوا کننده میباشد. بتائین به عنوان محرک

 اشتها در ماهی باعث تشویق ماهی به  گزش طعمه میشود.۷

HIGH SPREAD TECHNOLOGY

تکنولوژی انتشار سریع
CORN AROMA

ذرت آروماتیک پی وی ِای فرندلی

PVA
FRIENDLY



مکملهای تخصصی ماهیگیری

مکملهای تخصصی ماهیگیری آنزوپالس با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه اروپایی تهیه و تولید میشوند. این مکملها

نها توسط تمامی ماهیگیران مورد استفاده قرار  به عنوان افزودنی به انواع طعمه جهت تقویت طعم و افزایش جذابیت آ

میگیرند.دوز مصرفی مکملهای ماهیگیری به ازای یک کیلوگرم مواد بیس اندازه گیری میشود و هر یک از مکملها دوز مصرفی

 مخصوص به خود را دارد. تمامی این مکملها پی وی ِای فرندلی بوده و باعث ذوب شده کیسه ها و توری های پی وی ِای نمیشوند.۷

ADVANCED FISHING ADDITIVES

NO ARTIFICIAL 

بدون افزودنی

100% PURE

کامال خالص پی وی ِای فرندلی

PVA
FRIENDLY



روغن شاهدانه  مکملی روغنی جهت تقویت خمیرها ، بویله ها ، 

و طعمه های ماهیگیری خانواده کپور ماهیان میباشد.۷ 

HEMP SEEDS OIL
روغن شاهدانه ۱۰۰ ٪ خالص

100% PURE

CRAB LIQUID
لیکوئید خرچنگ

ARMY CRAB

لیکوئید خرچنگ حاوی عصاره خالص و کم یاب خرچنگ آرمی میباشد
که به عنوان محرکی جذاب و  اغوا کننده مورد استفاده ماهیگیران

حرفه ای جهت تقویت بویله ها ، خمیرها و طعمه ها قرار میگیرد.

SALMON LIQUID
لیکوئید ماهی سالمون

Scottish salmon

لیکوئید ماهی سالمون اسکاتلندی به دلیل دارا بودن رایحه 
بسیار جذاب برای کپور ماهیان و همچنین وجود محرکهای اساسی

و نیز پروتئینهای خاص همواره در تقویت طعمه ها ی ماهیگیری
مورد توجه ماهیگیران قرار داشت هاست.

150
ml

150
ml

150
ml



150
ml

150
ml

150
ml

SHRIMP LIQUID
لیکوئید میگو

Freshwater Shrimp

نزوپالس با استفاده از عصاره خالص  لیکوئید میگو آب شیرین آ
میگو آب شیرین تولید شده است. این لیکوئید حاوی رایحه بسیار

جذاب میگو میباشد که برای آبزیان بسیار ارزشمند میباشد. همچنین
وجود پروتئینهای خاص و جذاب بر قدرت جذب لیکوئید میگو تاثیر

فراوانی میگذارد. لیکوئید میگو جهت تقویت طعمه ها بسیار تاثیر
گذار و حیاتی میباشد.

MOLASSES
مالس

100% PURE

مالس به عنوان یک شیرین کننده عمومی در تقویت وجذاب
سازی طعمه ها و خمیرهای ماهیگیری در خانواده کپور ماهیان

نزوپالس مورد استفاده قرار میگیرد. مالس ۱۰۰ درصد خالص آ
تولید شده از با کیفیت ترین شیره چغندر قند حاصل از استخراج

تحت روش کامال اتوماتیک میباشد.

BETAINE
بتائین

AQUA SOURCE

بتائین با فرمول تری متیل گالیسین یکی از مواد حیاتی و ارزشمند 
در تغذیه آبزیان بشمار می رود و همچنین این ماده باعث می شود

 ماهی ها مقاومت بیشتری در برابر استرسهای ناشی از نوسانات دمایی
 و غلظت امالح محلول در آب داشته باشند . امروزه با علم براینکه بتائین

 میتواند نقش مهمی در جذب ماهی هدف به سوی طعمه ایفا کند د
ر اکثر طعمه ها در دوزهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.



پک تخصصی صید ماهی فیتوفاگ متشکل از پودر تخصصی پالنکتون ساز و لیکوئید آرماتیک

پالنکتون ساز به عنوان کارسازترین طعمه در صید فیتوفاگ مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه

به اینکه ماهی بیگ هد یا کپور نقره ای از فیتوپالنکتونها در سطخ آب تغذیه میکند این طعمه

 با استفاده از تکنولوژی پالنکتون ساز قادر به جذب سریع ماهی فیتوفاگ میباشد.۷

SILVER CARP PACK

پک تخصصی صید ماهی فیتوفاگ

PLANKTON EFFECT

250
ml

500
gr

BIG!
CATCH

SILVER CARP



KAULI FISH BAIT

خمیر تخصصی صید ماهی کولی

خمیر تخصصی ماهی کولی به عنوان طعمه اصلی در صید این ماهی به کار میرود .این خمیر سرشار از پودر ُرش و عصاره

 کرم خونی میباشد . همچنین دارای محرکهای اساسی آبزیان جهت تحریک هر چه سریعتر ماهی به سمت طعمه هدف

 میباشد. این محصول با رنگ مخصوص خود قادر است تا ماهی کولی را به سرعت به سمت طعمه هدف جذب نموده و

راندمان صید را چندین برابر افزایش دهد.۷

حاوی عصاره ُرش

200
GR


