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CO BYSTE MĚLI ZNÁT O KRMENÍ?
Hrubost

Čím hrubší krmení, tím atraktivnější pro velké ryby. Hrubé krmení je vhodné 
především pro chytání v teplé vodě na jaře a v létě.

Lepivost
Čím lepivější, tím vhodnější na proudnou a hlubokou vodu. Lepivá krmení 

jsou vhodná na větší ryby.

Barva
Čím je krmení tmavší, tím je vhodnější do čisté a chladné vody.

Chuť
Čím sladší krmení, tím je vhodnější do teplé vody a na velké ryby. Slané 

krmení je vhodné do studené vody anebo do velmi teplé vody.

Vůně
Vůně na bázi ovoce, oříšků, sladkých sušenek nebo masa lákají větší ryby v 
teplé vodě. Vůně na bázi semínek, konopí nebo čokolády lákají spíše menší 

ryby ve studenější vodě.

DISTRIBUTOR:
SENSAS Česko-Slovensko, s.r.o.
(dceřinná společnost firmy SENSAS S.A., Francie)

Distribuce pro Českou a Slovenskou republiku značek:
Starbaits, Sensas, Illex, Gunki, Pezon & Michel a Mondial-F

Vzorkovna v ČR:
Sensas Česko-Slovensko, s.r.o., Mariánské náměstí 61, Uherské Hradiště, 686 01

Kontakt:
Martin Kubernát (+420 777 711 017, mak@sensas.fr)
Ivan Görčöš (+420 776 164 558, ivg@sensas.fr)
Ivan Fabian (+421 905 116 316, ivanfabian63@gmail.com)

www.sensas.cz
Zmíněné ceny jsou maloobchodní s DPH (ČR 15% DPH, SK 20% DPH)
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Klasická a léty prověřená série nejkvalitnějších závodních krmiv od Sensasu. Tato série je 
oblíbená u závodníků i běžných rybářů po celé Evropě. Krmení jsou sestavena z komponentů 
nejvyšší kvality. Výroba probíhá nejmodernějším způsobem tak, aby byla zachována čerstvost 
všech složek a komponentů.

3000 CLASSIC

KRMENÍ 3000 CLASSIC (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Carpes (kapr) střední velká béžová sladká oříšky/kukuřice kapr celý rok
3000 Carpes Jaune (kapr žlutý) střední velká žlutá sladká oříšky/kukuřice kapr jaro/léto
3000 Carpes Rouge (kapr červený) střední velká červená sladká oříšky/kukuřice kapr celý rok
3000 Carpes Noire (kapr černý) střední střední černá sladká oříšky/kukuřice kapr podzim/zima
3000 Carpes Fishmeal (kapr ryba) střední velká hnědá sladká ryba kapr jaro/léto
3000 Carpes Extra Grosse (kapr hrubý) střední velká béžová sladká oříšky/kukuřice kapr jaro/léto
3000 Carpes Fine (kapr jemný) střední střední béžová sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba celý rok

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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KRMENÍ 3000 CLASSIC (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Bremes (cejn) střední střední žlutá sladká sladké sušenky cejn jaro/léto
3000 Gros Gardons (velká plotice) střední střední hnědá sladká čokoláda/konopí velká ryba celý rok
3000 Etang (jezero) malá malá béžová sladká sladký koriandr plotice/cejn celý rok
3000 Riviere (řeka) velká velká hnědá sladká pomeranč velká ryba jaro/léto
3000 Fond (řeka) velká střední béžová sladká citron velká ryba jaro/léto
3000 Super Fond (řeka) velká velká žlutá sladká citron kapr/cejn jaro/léto
3000 Ablettes (ouklej) malá malá béžová sladká citron ouklej jaro/léto
3000 Barbeau Fromage (parma sýr) velká střední béžová slaná parmezán parma jaro/léto
3000 Surface (hladina) malá malá béžová sladká sladké sušenky ouklej jaro/léto
3000 Tanches (lín) střední střední hnědá sladká konopí/semena lín jaro/léto
3000 Feeder Bremes G. P. (feeder velká ryba) střední střední béžová sladká oříšky velká ryba jaro/léto

3000 CLASSIC

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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Hnědá série sladkého krmení barvená novou technologií. Po vhození do vody nemění svou barvu, 
nebledne. Ve vodě rychle pracuje a kolem krmného místa vytváří atraktivní hnědý oblak. Je vhodné 
do studenější a čisté vody nebo pro období špatného braní, na silně prochytávané vody. 

3000 BRUNE

KRMENÍ 3000 BRUNE (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Brune Bremes (cejn) malá malá hnědá sladká čokoláda cejn celý rok
3000 Brune Gardons (plotice) malá malá hnědá sladká čokoláda plotice celý rok
3000 Brune Gros Gardons (velká plotice) střední malá hnědá sladká čokoláda plotice/cejn celý rok
3000 Brune Etang (jezero) malá malá hnědá sladká čokoláda plotice/cejn celý rok

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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Série sladkého černého krmení. Na rozdíl od většiny ostatních černých krmení na trhu zůstává 
stále černé i pod vodou. Je barveno pomocí nové procedury a nikoliv jen přidáním černého barviva. 

3000 SUPER BLACK

KRMENÍ 3000 SUPER BLACK (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Super Black Carpes (kapr) střední střední černá sladká oříšky/arašídy kapr podzim/zima
3000 Super Black Feeder (feeder) střední střední černá sladká oříšky/konopí velká ryba podzim/zima
3000 Super Black Bremes (cejn) střední střední černá sladká karamel/vanilka cejn podzim/zima
3000 Super Black Gardons (plotice) malá malá černá sladká čokoláda/konopí plotice podzim/zima
3000 Super Black Etang (jezero) malá malá černá sladká sladký koriandr plotice/cejn podzim/zima
3000 Super Black Riviere (řeka) střední střední černá sladká oříšky/sušenky velká ryba podzim/zima
3000 Super Black Canal (kanál) malá malá černá slaná konopí plotice/cejn podzim/zima

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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KRMENÍ 3000 SUPER BLACK SALEE (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Super Black Salee Feeder (feeder) malá střední hnědo-černá slaná oříšky velká ryba podzim/zima
3000 Super Black Salee Bremes (cejn) střední střední hnědo-černá slaná karamel/vanilka cejn/velká ryba podzim/zima
3000 Super Black Salee Gardons (plotice) malá malá hnědo-černá slaná konopí/oříšky plotice podzim/zima
3000 Super Black Salee Etang (jezero) malá malá hnědo-černá slaná koriandr/konopí cejn/plotice podzim/zima
3000 Super Black Salee Riviere (řeka) střední střední hnědo-černá slaná čokoláda velká ryba podzim/zima

Slané černé krmení obohacené o směs minerálních solí. Je vhodné zejména do studené vody 
(zima) anebo do velmi teplé vody (léto). Díky svému složení perfektně pracuje a uvolňuje částice 
i aroma ve velmi studené vodě. 

3000 SUPER BLACK SALEE

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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Speciální řada krmení pro použití do feederového krmítka. Obsahuje zejména jemné částice, 
které ve vodě rychle pracují a uvolňují se z krmítka. Díky tomu velice rychle láká ryby. Jemná 
struktura krmení v krmítku dobře drží, rychle se rozpadá a uvolňuje pod vodou.

3000 SUPER FEEDER

KRMENÍ 3000 SUPER FEEDER (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Super Feeder Carpes (kapr) malá střední béžová sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Super Feeder Big Fish (velká ryba) malá střední béžová sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Super Feeder Etang (jezero) malá střední béžová sladká sladký koriandr plotice/cejn jaro/léto
3000 Super Feeder Riviere (řeka) střední střední béžová sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Super Feeder Lake Black (jezero-černé) malá malá černá sladká koriandr cejn/plotice podzim/zima
3000 Super Feeder Riviere Black (řeka-černé) velká střední černá sladká nugát kapr/cejn podzim/zima

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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Série krmení speciálně vyvinutá pro lov kaprů s method feeder krmítkem. Výborně drží na krmítku 
a snadno se používá ve formičce. Ve vodě rychle láká ryby. Krmení lze použít i v běžném krmítku 
nebo při menším navlhčení ve feederovém krmítku.

KRMENÍ 3000 METHOD FEEDER (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Method Carpe (kapr) střední  velká hnědá sladká oříšky kapr celý rok
3000 Method Carpe Spicy (kapr-koření) střední střední oranžová slaná/sladká pálivá paprika kapr celý rok
3000 Method Carpe Yellow (kapr žlutý) střední střední žlutá sladká ananas kapr jaro/léto
3000 Method Carpe Amour (kapr-amur) střední velká zelená sladká rákos amur/kapr léto
3000 Method Carpe Pellets (kapr pelety) střední střední černo-hnědá slaná halibut kapr celý rok
3000 Method Tanches & Carassins (lín-karas) střední velká cihlová sladká pomeranč lín/karas celý rok
3000 Method Bremes & G.P (cejn-velká ryba) střední střední hnědá slaná/sladká čokoláda cejn/veklá ryba celý rok

3000 METHOD FEEDER

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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KRMENÍ 3000 READY (1,25 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Ready Carpes (kapr) střední velká hnědá sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Ready Feeder (feeder) střední střední hnědá sladká oříšky velká ryba jaro/léto
3000 Ready Gardons (plotice) střední malá hnědá sladká čokoláda/konopí plotice/cejn jaro/léto
3000 Ready Etang (jezero) střední střední hnědá sladká sladký koriandr plotice/cejn celý rok
3000 Ready Method Original (method feeder) střední střední tm. hnědá sladká ořech/ čokoláda kapr/velká ryba jaro/léto

Předvlhčené krmení pro okamžité použití. Díky unikátní technologii balení a konzervace vydrží 
krmení v navlhčeném stavu až do jeho použití. Stačí jen otevřít a chytat. 

3000 READY

1,25 kg: 145 Kč / 5,70 €
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Série krmení speciálně vytvořená pro anglický trh. Krmení jsou postavena na sladkých 
komponentech v kombinaci s aktivním konopím, koriandrem a dalšími semeny. Díky jejich nižší 
výživné hodnotě se ryby rychle nepřesytí a udrží je dlouho na krmném místě.

3000 UK SÉRIE

KRMENÍ 3000 UK SÉRIE (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Magic Natural (přírodní) malá malá hnědá sladká perník/sušenky plotice/cejn celý rok
3000 Magic Red (červený) malá malá červená sladká perník/sušenky plotice/cejn celý rok
3000 Magic Black (černý) malá malá černá sladká perník/sušenky plotice/cejn podzim/zima
3000 Lake (jezero) malá malá hnědá sladká sladký koriandr plotice/cejn celý rok
3000 Lake Red (jezero červené) malá malá červená sladká sladký koriandr plotice/cejn celý rok
3000 Lake Black (jezero černé) malá malá černá sladká sladký koriandr plotice/cejn podzim/zima
3000 River (řeka) střední střední béžová sladká nugát velká ryba jaro/léto
3000 Ton-UP malá střední oranžová sladká dýně cejn jaro/léto
3000 Feeder (feeder) střední střední hnědá sladká čokoláda cejn/kapr celý rok
3000 Explosive Feeder (feeder) malá malá béžová sladká konopí/sušenky plotice/cejn jaro/léto

1 kg: 135 Kč / 5,20 €
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Řada s masovým základem určená pro lov kaprů především v teplé vodě. Krmení mají tmavší 
barvu a jemnější strukturu. Obsahují výběr prémiových rybích a masových mouček, výtažky z 
krevet, olihní a dalších mořských živočichů.

CRAZY BAITS

KRMENÍ CRAZY BAIT (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
Crazy Bait Shrimp & Fishmeal (kreveta a rybí moučka) střední střední hnědá slaná kreveta kapr jaro/léto
Crazy Bait Black Mussel & Squid (mušle a oliheň) střední střední černá slaná oliheň kapr jaro/léto
Crazy Bait Sweet Strawberry (sladká jahoda) střední střední červená sladká ryba/jahoda kapr jaro/léto

1 kg: 149 Kč / 5,90 €
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Krmení s masovým základem pro lov kaprů a velkých ryb. Obsahují výběr prémiových rybích a 
masových mouček, výtažky z krevet, krillu a dalších mořských živočichů. Součástí jsou i nadrcené 
nebo pomleté halibutí pelety, konopí nebo tygří ořech. Vhodné spíše do teplejší vody.

BIG BAG

KRMENÍ BIG BAG (2 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
Big Bag F1 Carp (kapr) střední střední béžová sladká maso kapr jaro/léto
Big Bag Killer Krill (kril) střední střední červená sladká krill kapr celý rok
Big Bag Hemp & Tiger mix (konopí & tygří ořech) střední velká hnědá sladká konopí/tygří ořech kapr jaro/léto
Big Bag Halibut & Hemp mix (halibut & konopí) střední velká černá sladká halibut/konopí kapr jaro/léto
Big Bag Carp Method Feeder (method feeder) střední velká béžová sladká maso kapr jaro/léto
Big Bag Pellet Method Mix (drcené rybí pelety) střední střední hnědá slaná  rybí pelety kapr jaro/léto
Big Bag White Explosion (ryba a krém) střední střední hnědá sladká ryba a krém kapr jaro/léto

2 kg: 255 Kč / 9,99 €
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Prémiová série kaprového krmení vytvořená ve spolupráci s Jean-Marc Lebretonem, hlavním 
„šéfkuchařem“ značky Starbaits. Jednotlivé příchutě vychází z populárních Starbaits receptur jako 
jsou Hot Demon, SK30, Garlic Fish nebo Omega Fish. Vysoce výživné složení i v malém množství 
rychle láká a udrží kapry na krmném místě. Ideální volba na method feeder, klasický feeder, ale i na 
krmení rukou nebo prakem.

Pelety určené do method feederového krmítka nebo přímo do krmení. Po navlhčení začnou po 
chvíli intenzivně lepit. Obsahují výběrové masové moučky, směsi koření, výtažky z mořských 
živočichů, karamel nebo výtažky z česneku. Velikost 2 mm.

Měkké pelety pro snadné nastražení na háček. Obsahují výběrové masové moučky, směs koření, 
výtažky z mořských živočichů a stimulanty, které rychle lákají kapry i na velkou vzdálenost. 
Průměr: 6 mm

KRMENÍ CRAZY BAIT CONCEPT 1kg

PELETY CRAZY BAIT CONCEPT 700g

SOFT PELETY CRAZY BAIT CONCEPT 60g

 CONCEPT Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období 
Power Green (česnek) střední střední zelená neutrální česnek kapr celý rok 
Crazy Spicy (koření) střední střední červená neutrální pálivé koření kapr celý rok 
Super Krill (krill a oliheň) střední střední hnědo-červená slaná krill a oliheň kapr celý rok 
Sweet Magic (ryba) střední střední hnědá slaná ryba kapr celý rok 
White Bread (sladký chléb) střední střední šedá sladká karamel kapr celý rok 

 PELETY CRAZY BAIT CONCEPT 
Power Green (česnek) 
Crazy Spicy (koření) 
Super Krill (krill a oliheň) 
Sweet Magic (ryba) 

SOFT PELETY CRAZY BAIT CONCEPT
Power Green (česnek)
Crazy Spicy (koření)
Super Krill (krill a oliheň) 
Sweet Magic (ryba) 

185 Kč / 7,20 €

135 Kč / 5,30 €

109 Kč / 4,20 €109 Kč / 4,20 €
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Obalovací pasta, kterou můžete využít pro zatraktivnění vaší nástrahy. Ve vodě začíná okamžitě 
pracovat a kolem vaší nástrahy vytvoří lákavý obláček, který je pro kapry neodolatelný. 

Crazy gel slouží jako dip, booster nebo zvýrazňovač. Lze jej použít na feeder, položenou nebo 
klidně i při lovu na boilies. Obsahuje vyváženou kombinaci atraktivních látek a chuťových 
stimulátorů, které lákají kapra z velké vzdálenosti. Díky jeho gelové struktuře jej můžete snadno 
aplikovat na krmítko nebo nástrahu. Po dopadu do vody je gel krátkou chvíli neaktivní, takže vám 
propadne i s nástrahou ke dnu a nesmyje se ihned při dopadu do vody. Na dně potom začíná 
po několika sekundách intenzivně pracovat. Uvolňuje do okolí atraktory a silnou pachovou 
stopu. Navíc kolem nástrahy nebo krmítka zanechává lákavý barevný obláček, který je pro kapry 
neodolatelný.

MINI BOILIES CRAZY BAIT CONCEPT 70g

PASTY CRAZY BAIT CONCEPT 100g

GELY CRAZY BAIT CONCEPT 115ml 

MINI BOILIES CRAZY BAIT CONCEPT
Power Green (česnek)
Crazy Spicy (koření)
Super Krill (krilla oliheň)
Sweet Magic (ryba)
White Bread (sladký chléb)

PASTY CRAZY CRAZY BAIT CONCEPT
Power Green (česnek)
Crazy Spicy (koření)
Super Krill (krilla oliheň)
Sweet Magic (ryba)
White Bread (sladký chléb)

GELY CRAZY BAIT CONCEPT
Power Green (česnek)
Crazy Spicy (koření)
Super Krill (krilla oliheň)
Sweet Magic (ryba)
White Bread (sladký chléb)

Mini boilies na masové bázi speciálně vyvinuté pro lov kaprů. Ideální nástraha pro method feeder, 
ale i jakékoliv jiné rychlé chytání kaprů. Průměr: kolem 10 mm 119 Kč / 4,70 €

109 Kč / 4,20 €

399 Kč / 15,50 €
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AROMIX TEKUTÉ POSILOVAČE 500 ml
Posilovač se přidává do krmení nebo partiklu ke zvýšení jeho atraktivity a urychlení lákacího efektu. 
Aromix je tekutý posilovač, který představuje i velmi účinné sladidlo. Přidává se do vody, kterou 
se krmení vlhčí, v poměru 10-25 % z celkového objemu vody. Na 4 kg suché směsi doporučujeme 
použít cca 125 ml tekutého posilovače.

AROMIX (500 ml) Barva Vůně Ryba Období
Aromix Carpes (kapr) oranžová jahoda/vanilka kapr jaro/léto
Aromix Fraise (jahoda) červená jahoda kapr jaro/léto
Aromix Scopex (scopex) žlutá scopex kapr jaro/léto
Aromix Miel (med) žlutá med kapr jaro/léto
Aromix Mais (kukuřice) žlutá kukuřice kapr jaro/léto
Aromix Plum (švestka) fialová švestka kapr jaro/léto
Aromix Tutti-Frutti (ovoce) oranžová ovoce kapr jaro/léto
Aromix Chocolate (čokoláda) hnědá čokoláda kapr/cejn/plotice jaro/léto
Aromix Caramel (karamel) hnědá karamel kapr/cejn jaro/léto
Aromix Vanille (vanilka) hnědá vanilka kapr/cejn/plotice jaro/léto
Aromix Tyger Slim (tygří ořech) hnědá tygří ořech kapr jaro/léto
Aromix Garlic (česnek) čirá česnek kapr jaro/léto
Aromix Pain d‘ épice (perník) žlutá perník kapr/cejn jaro/léto
Aromix Chenevis (konopí) čirá konopí plotice celý rok
Aromix Anis (anýz) čirá anýz kapr jaro/léto
Aromix Amande (mandle) zelená mandle parma jaro/léto
Aromix Vers de Vase (patentka) růžová patentka kapr celý rok
Aromix Vers de Terre (žížala) hnědá žížala kapr celý rok
Aromix Fish Meal (ryba) čirá ryba kapr jaro/léto
Aromix Gros Gardons (velká plotice) hnědá čokoláda cejn/plotice celý rok
Aromix Bremes (cejn) žlutá jahoda cejn celý rok
Aromix Brasem (bílá ryba) oranžová sladký krém cejn/plotice celý rok

145 Kč / 5,60 €
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Tekutý posilovač ve spreji speciálně navržen pro aplikaci přímo na nástrahu nebo na krmítko. 
Jeho složení umožňuje, že si nástraha udrží pachovou stopu posilovače po dlouhou dobu a 
intenzivněji tak láká rybu. Vhodný především v období slabšího braní ryb. Postačí jen jednou 
nebo dvakrát stříknout na nástrahu či naplněné krmítko a zvýšený počet záběrů se dostaví. 

Tekutý posilovač ve spreji speciálně navržen pro aplikaci přímo na nástražní rybičku nebo umělou 
nástrahu. Nástraha tak získá silnější pachovou stopu, která přiláká dravce i z větší vzdálenosti. 
Navíc pachová stopa přiměje dravce nástrahu více pozřít, což omezí počet nedobraných záběrů.

BOMBIX TEKUTÉ POSILOVAČE VE SPREJI 75ml
KAPR A BÍLÁ RYBA

BOMBIX TEKUTÉ POSILOVAČE VE SPREJI 75ml
DRAVCI

BOMBIX (75 ml) Vůně Ryba
Bombix Crazy Bait Scopex scopex kapr
Bombix Monster Crab krab kapr
Bombix Garlic česnek kapr
Bombix Fraise jahoda kapr
Bombix Vanilla vanilka kapr/plotice
Bombix Gardon vanilka/skořice plotice
Bombix Bream ovoce cejn
Bombix Brasem krém bílá ryba
Bombix Wormix hnoják bílá ryba/okoun

BOMBIX (75 ml) Vůně Ryba

Bombix Carnassiers ryba štika

Bombix Sander ryba candát

Bombix Perches žížala/ryba okoun

Bombix Truites halibut/sýr pstruh

159 Kč / 6,30 €  
(Scopex 220 Kč / 8,70 €)

159 Kč / 6,30 €
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Posilovač se přidává do krmení nebo partiklu ke zvýšení jeho atraktivity a urychlení lákacího efektu. 
Práškové posilovače lze přidat jak do suchého krmení před navlhčením, tak i do již navlhčeného 
krmení. V suchém krmením bude mít déle trvající účinek. V navlhčeném krmení získáme okamžitý 
lákací účinek, který ale vydrží kratší dobu. Doporučujeme přidávat v poměru 300 g na cca 4-5 kg 
suché směsi. 

PRÁŠKOVÉ POSILOVAČE

PRÁŠKOVÉ POSILOVAČE (300 g) Barva Chuť Vůně Ryba Období
Carpix (kapr) bílá sladká ovoce kapr celý rok
Fraisix (jahoda) červená sladká jahoda kapr celý rok
Frutix (ovoce) žlutá sladká ovoce kapr celý rok
Vanillix (vanilka) žlutá sladká vanilka kapr/cejn/plotice celý rok
Super Bremix (cejn) oranžová sladká skořice cejn celý rok
Bremix (cejn-koření) hnědá sladká perník cejn celý rok
Brasemix (cejn-ovoce) oranžová sladká pomeranč cejn celý rok
Gardonix (plotice) béžová sladká vanilka/skořice plotice celý rok

300 g: 95 Kč / 3,75 €
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Pečlivě vybrané komponenty té nejlepší kvality pro přidání do krmení. Lze je libovolně míchat se 
všemi řadami krmení Sensas.

KOMPONENTY DO KRMENÍ

TTX Germes Mais Fin 
(kukuřičná směs - jemná)
Drcená pražená kukuřičná placka. 
Rozpracovat do kašovitého stavu 
a smíchat s krmením (1 kg na 4 
kg krmení). Sladká, středně lepivá 
směs zvyšující nutriční hodnotu.

TTX Germes Mais Gros 
(kukuřičná směs - hrubá)
Drcená pražená kukuřičná placka. 
Rozpracovat do kašovitého stavu 
a smíchat s krmením (1 kg na 4 
kg krmení). Sladká, středně lepivá 
směs zvyšující nutriční hodnotu.

PV1  
(lepidlo) 
Lepidlo do krmení sladké chuti. 
Rozpracovat do kašovitého stavu 
a smíchat s krmením (0,5 kg na 4 
kg krmení).

Coprah Melasse  
(prášková melasa)
Melasovaný kokos v prášku. Málo 
lepivý a hodně sladký. Přidávat 
cca 0,5 kg na 3 kg krmení.

Melasse Liquide  
(tekutá melasa) 
Přidává se do vody, kterou se 
vlhčí krmivo v poměru cca 0,25 
l na 3 kg suché směsi. Je hodně 
sladká a zvyšuje nutriční hodnotu 
krmení. Mírně lepí.

Coco Belge  
(projímadlo)
Rybí projímadlo. Usnadňuje trávení. 
Vhodné na menší ryby. Přidávat cca 
0,5 kg na 3 kg krmení. Sladká, málo 
lepivá směs.

1 kg: 85 Kč / 3,30 €

1 kg: 79 Kč / 2,99 €

1 kg: 89 Kč / 3,60 €

1 L: 179 Kč / 6,95 €

1 kg: 79 Kč / 3,20 €

1 kg: 72 Kč / 2,80 €
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Epiceine  
(perník a biskvit)
Velmi sladká směs biskvitů 
a perníku střední lepivosti. 
Vhodná na větší ryby. Přidávat 
cca 0,5 kg na 3 kg.

Chapelure Fluo Jaune 
(anglická vločka žlutá)
Anglická vločka barevně 
zvýrazní krmení. Ve vodě 
mírně vzlíná nad krmení a 
poté zase klesá dolů. Přidávat 
do již navlhčeného krmení. 
Ideální na kapry a velké cejny. 
Sladká chuť.

Chapelure Fluo Rouge 
(anglická vločka červená)
Anglická vločka barevně 
zvýrazní krmení. Ve vodě 
mírně vzlíná nad krmení a 
poté zase klesá dolů. Přidávat 
do již navlhčeného krmení. 
Ideální na kapry a velké cejny. 
Sladká chuť.

3000 Super Pastoncino 
Bicolore (anglická vločka)
Mix sladkých fluo žlutých a 
červených pečivových kousků 
s citronovým aroma. Fungují 
stejně jako anglická vločka.

Terre de Riviere  
(hlína řeka) 
Těžká lepivá hlína na řeku 
nebo hlubokou vodu.

Terre de Somme  
(hlína stoják) 
Speciální jemná hlína na 
stojatou vodu a pomalou 
řeku. Dobře kalí vodu.

KOMPONENTY DO KRMENÍ

1 kg: 105 Kč / 4,10 €

700 g: 159 Kč / 6,50 €

700 g: 117 Kč / 4,60 €

3 kg: 105 Kč / 4,20 €

1 kg: 159 Kč / 6,20  €

2 kg: 99 Kč / 3,90 €
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1 kg: 89 Kč / 3,50 €

Krmení v této řadě rychle pracují a dobře lákají ryby. Jsou vhodná pro běžný rybolov. Díky jejich 
menší koncentrovanosti se dají snadno míchat a kombinovat. Udrží rybu v krmném místě po 
dlouhou dobu, jsou vhodné i na dlouhodobé krmení. Celá řada Club je sestavená z kvalitních a 
pečlivě vybraných komponentů.

3000 CLUB

KRMENÍ 3000 CLUB (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
3000 Club Carpes (kapr) střední velká béžová sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Club Carpes Rouge (kapr červený) střední velká červená sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Club Carpes Jaune (kapr žlutý) střední velká žlutá sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba jaro/léto
3000 Club Carpes Noir (kapr černý) střední střední černá sladká oříšky/kukuřice kapr/velká ryba podzim/zima
3000 Club Feeder (feeder) střední střední béžová sladká oříšky velká ryba jaro/léto
3000 Club Bremes (cejn) střední střední žlutá sladká vanilka cejn jaro/léto
3000 Club Gardons (plotice) malá malá hnědá sladká čokoláda/konopí plotice celý rok
3000 Club Gros Gardons (velká plotice) malá střední hnědá sladká čokoláda/konopí plotice/cejn celý rok
3000 Club Gardons Noir (černá plotice) malá malá černá sladká konopí plotice podzim/zima
3000 Club Etang (jezero) malá malá béžová sladká sladké sušenky plotice/cejn jaro/léto
3000 Club Riviere (řeka) velká střední béžová sladká oříšky/perník velká ryba jaro/léto
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Mondial-F  je původem belgická značka krmení vlastněná firmou Sensas. 
Všechny řady krmení Mondial-F jsou přizpůsobeny pro běžné každodenní rybaření a velice 
snadno se míchají. Lze je použít jak do krmítka, tak i pro vnadění rukou nebo prakem. Od roku 
2018 se vyrábí v továrně Sensas ve Francii.

POWERMIX 
Kaprová řada hrubšího a sladkého krmení s obsahem mletého partiklu, sušenek a arašídů v 
několika atraktivních příchutích. Středně lepivá struktura.

POWERMIX Balení Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
Kapr halibut 1kg - 2,5kg střední střední hnědá sladká halibut kapr celý rok
Kapr jahoda 1kg - 2,5kg střední střední béžová sladká jahoda kapr celý rok
Kapr med 1kg - 2,5kg střední střední žlutá sladká med kapr celý rok
Kapr vanilka 1kg - 2,5kg střední střední žlutá sladká vanilka kapr celý rok
Cejn karamel 1kg - 2,5kg střední střední hnědá sladká karamel cejn celý rok
Cejn perník 1kg - 2,5kg střední střední hnědá sladká perník cejn celý rok
Cejn marcipán 1kg střední střední hnědá sladká marcipán cejn celý rok
Plotice vanilka 1kg - 2,5kg střední střední béžová sladká vanilka plotice celý rok
Plotice koriandr 1kg střední střední béžová sladká koriandr plotice celý rok
Lín žížala 1kg střední střední červená sladká žížala lín celý rok
Lín kukuřice 1kg střední střední žlutá sladká kukuřice lín celý rok
Karas žížala 1kg střední střední červená sladká žížala karas celý rok

1 kg: 59 Kč / 2,30 €

2,5 kg: 126 Kč / 4,90 €
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Řada feederového krmení v atraktivních příchutích s obsahem mletých semínek, sušenek, 
kukuřice a namletou anglickou vločkou. Ideální volba na klasický feeder i method feeder. Středně 
lepivá struktura.

METHOD & FEEDER (1 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
Method & Feeder green střední střední zelená sladká oříšky/kukuřice kapr/amur celý rok
Method & Feeder halibut střední střední černá sladká halibut kapr celý rok
Method & Feeder jahoda střední střední červená sladká jahoda kapr celý rok
Method & Feeder vanilka střední střední žlutá sladká vanilka kapr celý rok

METHOD & FEEDER

1 kg:  59 Kč / 2,30 €
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Hrubé krmení s většími kousky kukuřice, pomletých oříšků, sušenek a drobných pelet, ideální na 
lov kaprů a velkých ryb.

BIG BAG 

BIG BAG (5 kg) Lepivost Hrubost Barva Chuť Vůně Ryba Období
BIG BAG Kapr (velká ryba) střední velká béžová sladká oříšky/vanilka kapr celý rok
BIG BAG Řeka (super lepivá) velká velká béžová sladká oříšky/vanilka kapr celý rok
BIG BAG Univerzál střední střední hnědá sladká vanilka velká ryba celý rok

Směs fluo barevných pečivových kousků, které ve vodě mírně vzlínají nad krmením a poté zase klesají 
dolů. Výrazná barva je velmi atraktivní pro kapry a velké cejny. Přidávejte do již navlhčeného krmení.

 FLUO BICOLORE 
(červená+žlutá)

 FLUO ROUGE 
(červená)

FLUO JAUNE 
(žlutá)

ANGLICKÁ VLOČKA

5 kg: 265 Kč / 9,99 €

500 g: 65 Kč / 2,50 €500 g: 65 Kč / 2,50 € 500 g: 59 Kč / 2,30 €
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3000 Dark Salty Bremes 1 kg 1

3000 Dark Salty Riviere 1 kg 1

Epiceine 1 kg 1/5

Pastoncino Bicolore 700 g 1/5

3000 Carpes Fine 1 kg 1

3000 Gros Gardons 1 kg 1

Epiceine 1 kg 1/2

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

Aromix Brasem 500 ml 1/4

3000 Club Gros Gardons 1 kg 1

3000 Club Bremes 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Epiceine 1 kg 1/3

3000 Barbel Fromage 1 kg 1

3000 Fond 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/4

Aromix Garlic 500 ml 1/4

3000 Barbel Fromage 1 kg 1

3000 Riviere 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/4

Aromix Almond 500 ml 1/4

3000 Gros Gardons 1 kg 1

3000 Super Fond 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Epiceine 1 kg 1/3

Aromix Bremes 500 ml 1/4

3000 Tanches 1 kg 1

3000 UK Feeder 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

3000 Super Black Bremes 1 kg 1

3000 Super Fond 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Epiceine 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

Aromix Brasem 500 ml 1/4

3000 Tanches 1 kg 1

3000 Gros Gardons 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

3000 Super Black Riviere 1 kg 1

3000 Gros Gardons 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Super Bremix 300 g 1/4

3000 Super Black Bremes 1 kg 1

3000 Gros Gardons 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

CEJN
ZIMA

feeder

CEJN
LÉTO

feeder

CEJN eko

univerzál

PARMA
LÉTO

feeder

PARMA
LÉTO

řeka

CEJN
LÉTO

řeka

LÍN
LÉTO

feeder

CEJN
LÉTO

stojatá voda

LÍN
LÉTO

stojatá voda

CEJN
ZIMA

řeka

CEJN
ZIMA

stojatá voda

Poznámka: do receptur na řeku lze přidat hlínu Terre de Riviere.

VIDEO RECEPTY
CEJN - LÍN - PARMA

https://www.youtube.com/embed/GwuNX4srGTI
https://www.youtube.com/embed/9kWjls7FmfM
https://www.youtube.com/embed/CIrmtz2yBO0
https://www.youtube.com/embed/S-PpLEkNcF0
https://www.youtube.com/embed/RhmA8SNZ-8Q
https://www.youtube.com/embed/RDeocSRFaY0
https://www.youtube.com/embed/W-KUNpfPd0Y
https://www.youtube.com/embed/HZEnMJv15X0
https://www.youtube.com/embed/IA2lQm7H5oM
https://www.youtube.com/embed/vzW_A4FaXdw
https://www.youtube.com/embed/UNX540b8ugQ
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3000 Carpes Noir 1 kg 1

3000 Club Carpes Noir 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

3000 Carpes Noir 1 kg 1

3000 Super Black Feeder 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

3000 Carpes Extra Gros 1 kg 1

3000 Carpes 1 kg 1

TTX Mais Gros 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/4

Aromix Scopex 500 ml 1/4

IM7 Natural Fishmeal 1 kg 1

IM7 Green Garlic 1 kg 1

IM7 Extrudes Pellets Amino 
Red 700 g

1/2

3000 Carpes 1 kg 1

3000 Super Fond 1 kg 1

TTX Mais Gros 1 kg 1/3

Aromix Carpes 500 ml 1/4

3000 Carpes Extra Gros 1 kg 1

3000 Super Fond 1 kg 1

PV1 1 kg 1/3

Aromix Fraise 500 ml 1/4

3000 Carpes Rouge 1 kg 1

3000 Club Carpes Rouge 1 kg 1

TTX Mais Gros 1 kg 1/2

3000 Carpes Jaune 1 kg 1

3000 Carpes Fine 1 kg 1

TTX Mais Gros 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

Aromix Mais 500 ml 1/4

Crazy Bait Shrimp & Fishmeal 1 kg 1

Crazy Bait Sweet Strawberry 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3
IM7 Extrudes Pellets Amino Red 700 g 1/2

3000 Carpes Rouge 1 kg 1

3000 Super Feeder Big Fish 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/4

Carpix 300 g 1/4

3000 Super Black Riviere 1 kg 1

3000 Carpes Noir 1 kg 1

PV1 1 kg 1/3

3000 Carpes Noir 1 kg 1

3000 Gros Gardons 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Pastoncino Bicolore 700 g 1/3

KAPR
ZIMA

univerzál

KAPR
ZIMA

feeder

KAPR velký
LÉTO

stojatá voda

KAPR maso
LÉTO

feeder

KAPR
LÉTO

řeka

KAPR velký
LÉTO

řeka

KAPR eko
LÉTO

univerzál

KAPR
LÉTO

stojatá voda

KAPR maso
LÉTO

stojatá voda

KAPR
LÉTO

feeder

KAPR
ZIMA

řeka

KAPR
ZIMA

stojatá voda

Poznámka: do receptur na řeku lze přidat hlínu Terre de Riviere.

VIDEO RECEPTY
KAPR

https://www.youtube.com/embed/d4yCSN9zT8A
https://www.youtube.com/embed/KFaRqOC3ZCI
https://www.youtube.com/embed/_o3fjRh9cBE
https://www.youtube.com/embed/LaAhegOk8BE
https://www.youtube.com/embed/IRUudbQRoBg
https://www.youtube.com/embed/ZvzNQF74C8Y
https://www.youtube.com/embed/LU9kRvoXSRY
https://www.youtube.com/embed/NQzF9sky0wg
https://www.youtube.com/embed/8rqYOmAPNk4
https://www.youtube.com/embed/BzqLMU29SzU
https://www.youtube.com/embed/qHc6-M6hfJw
https://www.youtube.com/embed/yvshtVtF4XU
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3000 Dark Salty Gardons 1 kg 1

3000 Gros Gardons 1 kg 1

Epiceine 1 kg 1/3

3000 Gros Gardons 1 kg 1

3000 UK Explosive Feeder 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Vanillix 300 g 1/4

3000 Club Gros Gardons 1kg 1

3000 Club Gardons 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

3000 Gros Gardons 1 kg 1

3000 Riviere 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Aromix Gardons 500 ml 1/4

3000 Dark Salty Gardons 1 kg 1

3000 Dark Salty Riviere 1 kg 1

3000 Club Gardons 1 kg 1/2

3000 Gros Gardons 1 kg 1

3000 Dark Salty Riviere 1 kg 1

3000 Club Gros Gardons 1 kg 1/2

PV1 1 kg 1/3

3000 Gros Gardons 1 kg 1

3000 Club Gardons 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Gardonix 300 g 1/4

3000 Gros Gardons 1 kg 1

3000 Dark Salty Riviere 1 kg 1

TTX Mais Fine 1 kg 1/3

Aromix Gardons 500 ml 1/4

3000 Super Black Gardons 1 kg 1

3000 Super Black Etang 1 kg 1

3000 Club Gardons Noir 1 kg 1/2

Vanillix 300 g 1/4

PLOTICE
ZIMA

feeder

PLOTICE
LÉTO 

feeder

PLOTICE eko
 ZIMA-LÉTO

stojatá voda

PLOTICE
LÉTO

řeka

PODOUSTEV 
OSTRORETKA

LÉTO
feeder

PODOUSTEV 
OSTRORETKA

LÉTO
řeka

PLOTICE
LÉTO

stojatá voda

PLOTICE
ZIMA

řeka

PLOTICE
ZIMA

stojatá voda

Poznámka: do receptur na řeku lze přidat hlínu Terre de Riviere.

VIDEO RECEPTY
PLOTICE - PODOUSTEV - OSTRORETKA

NASKENUJTE QR KÓD    

... A SLEDUJTE MÍCHÁNÍ KRMENÍ

https://www.youtube.com/embed/PXR57tpCTFI
https://www.youtube.com/embed/9NMrBO4kj3M
https://www.youtube.com/embed/w2SlkjRedGU
https://www.youtube.com/embed/rllmUvoNv10
https://www.youtube.com/embed/Ji28C4PafyE
https://www.youtube.com/embed/6JQ5xXsqKyI
https://www.youtube.com/embed/imlmsyYavtI
https://www.youtube.com/embed/lXCDzYXjMzg
https://www.youtube.com/embed/zbgSLXikPUU


NASKENUJTE
QR  KÓD

...A SLEDUJTE 
MÍCHÁNÍ 
KRMENÍ

VIDEO RECEPTY  

www.sensas.cz


