MONSTERCRAB

50ML
AROMATEN
Geen speciale namen met big, droom, sunny, secret etc maar
puur goed LEESVOER
Misschien in de toekomst een Engelse benaming maar dat zien
we dan wel weer. Dan wordt bijvoorbeeld Brasemkiller,
Breamkiller

GMS MAAKT VIS ZICHTBAAR
Meer volume voor een eerlijke prijs. Dus Super flavours of
aroma’s die hun werking hebben bewezen.

D- LEVER ORIGINEEL
Terug van weggeweest? Ooit was er een Deolok lever. Een
beetje speurwerk leverde deze leversoort op met een hoge
concentratie. Betaalbaar en praktisch succesvol.
GMS had genoeg van vloeistoffen die alleen maar 1: 2000
aangaven. Of producten met 1: 10.000. De meeste waren dus
“versneden” of opgewaardeerd.
Mooie etiketten die verhullen dat U het product aantrekkelijk
vindt. En overstappen naar andere niet doorzichtige verpakkingen bracht ook GMS in verwarring.

BRASEMKILLER
Een Nederlandse naam en dus geen Brassenkiller(Deutsch)
hoewel we die ook nog volop in het pakket hebben.
Wie kent hem niet. Liters gingen er van deze Brasemkiller
reeds in om. Wordt ongeconcentreerd gebruikt onder de
casters, nog altijd een van de betere vloeistoffen voor de
witvissers. Wateroplosbaar met een rode kleur. Volop wordt er
geëxperimenteerd onder het voer. Ook karpervissers zijn
onderweg. De samenstelling komt voor rekening van GMS.
Gesprekken in het verleden leidde tot dit product. Zoet, zuur en
bitter zeg het maar…… Een echte topper!

BOTORCOCOS
Misschien wel Scopex. Want het ruikt ontzettend goed. Echter
de cocos in dit product maakt het weer geheel anders. Zacht
van geur en smaak. Echt iets voor fijnproevers die ook een
‘zachte’ aroma weten te waarderen. En goed in het gebruik. En
de Scopex hebben we natuurlijk ook.

TROPIC
Een van de betere in de fruitrange. Hard en zuiver van geur en
kleur. Hier is menigeen voor gezwicht en bracht wel het een en
ander op de kant. Het is niet een kwestie, mag het meer zijn
maar liever iets minder en de successen zullen niet uitblijven.
Gewoon even ter hand nemen en ruiken.

TUTTI FRUTTI
Welke groothandel heeft niet iets dergelijks in zijn pakket.
Eigenlijk gewoon een fruitmix. Van het een wat meer als van
het andere.
Werkt vrijwel altijd op klein en groot water.
Zelfs op druk water nog wel succesvol. Ook karpervissers zijn
er nog steeds dol op: “Back to basics” zou je kunnen zeggen.
Goed te combineren met poeders als fruit en mixfruit.

KERS
Het is niet gemakkelijk om niet succesvol te zijn. Staan er dan
te weinig kersenbomen langs de waterkant? Een onderzoek is
het zeker waard waarom juist deze aroma niet succesvol is. En
zodra hij uit het programma loopt wil waarschijnlijk iedereen
hem proberen. Zo heerlijk, zelfs voor over de pudding.

Verschrikkelijk sterk om juist alle vissen te prikkelen tot eetlust.
Zelfs op moeilijke wateren komt deze uit de verf. Vaste stok en
feedervissers komen tot de ontdekking dat een kruidenhap ook
niet te versmaden is. Veel gebruikers weten er mee om te
gaan. De vis ruikt ca 70x beter als een mens. Als Uzelf ruikt
dan weet U wat ik bedoel.

FRUIT
Een zonnetje, een ligstoel en veel tijd om te genieten, niet
alleen de visser maar zo kan de vis er ook over denken.
Een aroma om je hart te strelen en je tijd te steken in een paar
uurtjes vissen. Wij denken dat hier wel eens teveel van wordt
gebruikt. Daardoor slaan we de plank mis. Dat is niet goed.
Laat U niet verleiden tot gebruik van grote hoeveelheden.
Minder als een half dopje volstaan voor 5 kilo.

BACON SUPERBE
Kom bij de slager binnen en je weet wat GMS bedoelt met
superbe. Een aanrader van de hoogste plank. Eigenlijk een
alleswinner als zout een leuk bestanddeel mag zijn op moeilijk
water. Mocht U al zout in uw voer hebben dan komt het
misschien nu ook rechtstreeks aan het aas. Verrassend op
moeilijke bodems. Een krachtige geur dus die U zal bevallen.

SCOPEX
Ook wij konden er niet om heen. Een stevige boter ondergrond en een sterke geur naar buiten. Van afstand ruik je hem
al. Dat zal de vis goed doen. En hij wordt overal veelvuldig
ingezet. Uw buurman ruikt hem van afstand dus opletten met
doseren. Als hij de eerste keuze van U is dan begrijpen wij dat
goed.

SQUID
Een ongebruikelijke flavour die het op de brasem en voorn
minder zal doen. Deze flavour is meer voor karpervissers die
de proteïne graag verwerken. Deze zoeken die grote jongens
op. De vis zal deze aroma sterker opmerken dan wij kunnen
bedenken. Wij beschouwen hem als een zeer ongewone
flavour in de totale range.

KARAMEL
Werkelijk een droom van een vloeistof. U bent verloren als u
deze ruikt. Karamel is niet meer weg te denken uit onze serie.
Succesvol voor brasem in het voer. Ook de poeders uit onze
serie zijn niet te versmaden. Gebruik niet teveel, onder uw
voer max 5 ml onder 3 kilo voer. Gebruik zo mogelijk een pipet
of druppelaar.

AMANDEL
Een sterk riekende aroma die doet denken aan de geboorte
van een kind. In België is dat zeer bekend. Als U deze gebruikt
dan zal uw neus snel gevuld zijn met de sterke geur. Het doet
ook sterk denken aan een notenlucht en dat is
spierversterkend, dus een goede keuze.

BANAAN
Ups en downs, zo gaat hij snel en zo vangt hij geen vin.
Sommige zien hem werkelijk als een topper. Waarschijnlijk
gecombineerd met zoetstof of een ander sterk product. Het
merk van deze banaan heeft geen betrekking op de kromme
lekkere pisangs van de fruitwinkel. Voor sommige niet meer
weg te denken uit onze serie.
GMS MAAKT VIS ZICHTBAAR

KNOFLOOK
Brrrrrrrrr wat een geur. Voor de een aangenaam, voor de
ander even wat minder maar toch een knaller van de bovenste plank. En zeker bij moeilijke soms koude omstandig-heden.
Wij merken hem snel op, dus de vis zeker. Dit is dan ook wel
een speciale kwaliteit.
Wel apart gebruiken: het ene voer met, het ander zonder deze
gewaardeerde knoflook……………….Let ook op de “antilook”
mensen.

VOOR ONZE VLOEISTOFFEN ALTIJD VOORRADIG
PIPETTEN,
DRUPPELAARS,
KWASTJES
EN
VERSTUIVERS
Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing

AARDBEI

Een aroma waarbij je je vingers bij aflikt. Altijd inzetbaar en goed
te mengen met andere aroma's. Nog altijd is de vis er dol op en
het behoort standaard tot de betere van GMS.

AMANDEL

Een sterk riekende aroma die doet denken aan de geboorte
van een kind. In België is dat zeer bekend. Als U deze gebruikt
dan zal uw neus snel gevuld zijn met de sterke geur. Het doet
ook sterk denken aan een notenlucht en dat is spierversterkend
dus een goede keuze.

AMINO E+SE

Onderschat worden Vitamines vaak. In het voer zijn ze
veelvuldigaanwezig echter als ze wat langer niet gebruikt
worden dan gaatde kwaliteit snel achteruit. E zorgt voor
spierversterking bij vissen en vruchtbaarheid. In combinatie met
Selenium worden afvalstoffensneller afgevoerd. Daarom weinig
gebruiken. De prijs is aangenaam te noemen

AMINO FORTE

Eigenlijk moet het BX Forte moeten zijn. De naam zegt al
genoeg, een krachtig middel.Weer rijkelijk voorzien van div
Vitamies in een andere samenstelling. B12 in een overdosis,
biotine en nicotinamide rijkelijk, maar ook L- carnitine voor
vetverbranding en B1 en B6. Ook hier is de drager water en
daarin oplosbaar.

AMINO MULTI

BOTORCOCOS

Misschien wel Scopex. Want het ruikt ontzettend goed. Echter
de cocos in dit product maakt het weer geheel anders. Zacht
van geur en smaak. Echt iets voor fijnproevers die ook een
‘zachte’ aroma weten te waarderen. En goed in het gebruik.
En de Scopex hebben we natuurlijk ook.

CUBERDON

Uit Gent voor de vervaardiging van snoepjes? Dacht het niet, en
ook al geen kleur. Die kleur brengen we er zelf wel aan als het
moet. Eventueel vraagt U naar onze kleurstoffen. Wel een
topproduct na een bijzondere zoektocht. En geen verdunningen
zoals wij bij anderen vaak ontdekten, voor een betere prijs
misschien. Die verdunning mag U zelf aanbrengen. Wij brengen
een “straf” product.

BRASEMKILLER

Een Nederlandse naam en dus geen Brassenkiller(Deutsch)
hoewel we die ook nog volop in het pakket hebben.
Wie kent hem niet. Liters gingen er van deze Brasemkiller
reeds in om. Wordt ongeconcentreerd gebruikt onder de
casters, nog altijd een van de betere vloeistoffen voor de
witvissers. Wateroplosbaar met een rode kleur. Volop wordt er
geëxperimenteerd onder het voer. Ook karpervissers zijn
onderweg. De samenstelling komt voor rekening van GMS.
Gesprekken in het verleden leidde tot dit product. Zoet, zuur en
bitter zeg het maar…… Een echte topper!

D- LEVER ORIGINEEL

AMINO PLUS

Terug van weggeweest? Ooit was er een Deolok lever. Een
beetje speurwerk leverde deze leversoort op met een hoge
concentratie. Betaalbaar en praktisch succesvol.
GMS had genoeg van vloeistoffen die alleen maar 1: 2000
aangaven. Of producten met 1: 10.000. De meeste waren dus
“versneden” of opgewaardeerd.
Mooie etiketten die verhullen dat U het product aantrekkelijk
vindt. En overstappen naar andere niet doorzichtige verpakkingen
bracht ook GMS in verwarring.

AMINO LC

Top zo’n geurtje. Of…….ja een behoorlijke vislucht die niet van
de ‘lucht’ is. Van de bovenste plank naar uw visvoer of boilie
waarschijnlijk. Vraag eventueel om advies. Bij ons gaan er veel
liters in om naar de visvoer industrie. Dus een superproduct. Veel
waardering en enorme positieve superreacties.

Als je echt iets speciaals wil presenteren dan doen we dat ook.
Iets wat een ander niet heeft en dat brengen we gedeeltelijk tot
uitdrukking op de verpakking van 50 ml flesjes.De eerste en
misschien wel de beste althans dat vinden de vissers en dan
voornamlijk de karpervissers.Voorzien van vele Vitaminen,
mineralen en overige toevoegingen.

Uit dezefde serie maar duidelijk andere of grotere dosering van
diverse producten.Voornamelijk: Vitamine B12, B1, B6
Natriumchloride, enige concentraties van DL metheonine,
tryptofaan, lysine, threonine en wat mineralen zoals zink, natrium
en kalium, Dus een scala aan producten die voer extra verrijken.

Een van de specials uit de serie van vier. Ook hier betaine en
carnitine. Die laatste zorgt voor extra vetverbranding en
omzetting naar spierkracht. Karper kan dus sterker worden als
dat nog nodig is. Koper zorgt ook voor extra spierkracht. Niet
voor niks zoekt vis op de mosselbanken.

BACON SUPERBE

Kom bij de slager binnen en je weet wat GMS bedoelt met
superbe. Een aanrader van de hoogste plank. Eigenlijk een
alleswinner als zout een leuk bestanddeel mag zijn op moeilijk
water. Mocht U al zout in uw voer hebben dan komt het
misschien nu ook rechtstreeks aan het aas. Verrassend op
moeilijke bodems. Een krachtige geur dus die U zal bevallen.

BANAAN

Ups en downs, zo gaat hij snel en zo vangt hij geen vin.
Sommige zien hem werkelijk als een topper. Waarschijnlijk
gecombineerd met zoetstof of een ander sterk product. Het
merk van deze banaan heeft geen betrekking op de kromme
lekkere pisangs van de fruitwinkel. Voor sommige niet meer weg
te denken uit onze serie.

BEEF

Zeer onbekend maar als je het proeft en dat doen er maar weinig
dan kun je het zeker op de bakplaat of gril gaan gebruiken.
Uitstekend voor onder de boilies. Door ons ontdekt en voorgezet
door enkele van onze collega’s. Verdient echt meer waardering.
En vergeet niet het eens te mengen met andere welriekende
aroma’s. Bekend bijvoorbeeld met de Fish. Deze boilie is niet te
verslaan.

FISH

FRUIT

Een zonnetje, een ligstoel en veel tijd om te genieten, niet
alleen de visser maar zo kan de vis er ook over denken.
Een aroma om je hart te strelen en je tijd te steken in een paar
uurtjes vissen. Wij denken dat hier wel eens teveel van wordt
gebruikt. Daardoor slaan we de plank mis. Dat is niet goed.
Laat U niet verleiden tot gebruik van grote hoeveelheden.
Minder als een half dopje volstaan voor 5 kilo.

GAMBA

Uit Zuideuropa waar ze meer verstand hebben van vis dan van
vlees.Garnalen en scampi’s ineen en dat ruik je meteen. De een
is perplex van de geur de ander draait zijn neus weg. Dat gebeurt
wel meer, het is niet altijd bijvoorbeeld een vanille geur. En let op
met de dosering, een beetje teveel kan wel eens minder vis in uw
net betekenen.

HAZELNOOT

Het woord noot zegt al genoeg over de geur en smaak.
Overheerlijke golven die je neus binnen dringen. Daar is het niet
voor bedoeld hoewel het foodgrade is. Je bent verkocht als je er
mee gaat werken. De vis kan dit product niet weerstaan.

VOOR ONZE VLOEISTOFFEN ALTIJD VOORRADIG
PIPETTEN, DRUPPELAARS, KWASTJES EN
VERSTUIVERS
Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing

HENNEPOLIE

Kemp op zijn Vlaams en Canabis op zijn Duits. Wie doet ons wat in
Nederland?Gewoon een goed product voor allerlei soorten vis. En niet
voor niks komt hennep steeds weer naar voren in diverse disciplines.
Voorbeelden daarvan zijn de voorn visserij waar de Belgen specialisten
zijn en diverse producten ook voor karpers én koi-karpers.

INDIAN SPICE

Gewoon goed, zonder franje. Meest gebruikt bij karpervissers in de
boilies. Soms moet het wel eens spicy of schoon zijn.Voor te smeren
en te soppen, ook onder het voer 4 ml kilo mix. Een kruidenmelange
die betaalbaar is omdat er weinig van nodig is. Voornamelijk op
stromend water uitgetest ook door onze feedervissers. Daardoor zeer in
de belangstelling maar de karpervissers die lusten er wel pap van.
Successen zijn al bekend.

KAAS

We zijn eerlijk. De meeste mensen trekken de neus ervoor op. Het is
dan ook de emmenthaler op zijn best. Eigenlijk voor de barbeel die
weer volop gevangen wordt. Zou een ander vis niet geïnteresseerd zijn?
Wie geeft ons eens advies. Aan de kwaliteit ligt het niet. Die houden
wij wel op peil.

KARAMEL

Werkelijk een droom van een vloeistof. U bent verloren als u deze
ruikt. Karamel is niet meer weg te denken uit onze serie. Succesvol
voor brasem in het voer. Ook de poeders uit onze serie zijn niet te
versmaden. Gebruik niet teveel, onder uw voer max 5 ml onder 3 kilo
voer.Gebruik zo mogelijk een pipet of druppelaar.

KNOFLOOK

Brrrrrrrrr wat een geur. Voor de een aangenaam, voor de
ander even wat minder maar toch een knaller van de bovenste
plank. En zeker bij moeilijke soms koude omstandigheden.
Wij merken hem snel op, dus de vis zeker. Dit is dan ook wel
een speciale kwaliteit.Wel apart gebruiken: het ene voer met, het ander
zonder deze gewaardeerde knofloo……………….Let ook op de
“antilook”mensen.

LEVER 014

Weer een leversoort. Een visvoerleverancier wilde eens iets anders. Wij
zochten en vonden ver weg op de Balkan. Wel iets speciaals qua geur
maar dat kon je verwachten van deze levergeur. Zelf heeft het team het
nog niet uitgetest. De resultaten zullen zeker niet uitblijven. Als
kampioen leverancier van leveraroma’s houden we U op de hoogte en
wij zijn in voor suggesties, met dank voor de reeds gegeven ideeën.

MAKKIE

Een bijzonder product. Eigenlijk ontwikkelde we het voor de mensen
die het niet meer weten of voor de “onbekende” in de veelvuldigheid
van flavours. Even wisten we het niet meer.
Het is een combinatie van vruchtenaroma’s die de vis niet kan
weerstaan. De meeste gebruikers kiezen toch vaak een enkelvoudige
aroma. Is die keuze wel de juiste?

MONSTERCRAB

Verschrikkelijk sterk om juist alle vissen te prikkelen tot eetlust.
Zelfs op moeilijke wateren komt deze uit de verf. Vaste stok en
feedervissers komen tot de ontdekking dat een kruidenhap ook
niet te versmaden is. Veel gebruikers weten er mee om te
gaan. De vis ruikt ca 70x beter als een mens. Als Uzelf ruikt
dan weet U wat ik bedoel.

PEACH

Niet te verslaan qua geur. Zou dat de vis dan aantrekken? Iets voor
specialisten. Vaak in combinatie gebruikt. Denk daarbij aan lekker én
lekker stinken. Zoiets als Scopex met Aardbei maar dan Perzik
met…..ja wij weten het ook even niet. Dat laten we dan maar over aan
de kenners en die zijn er genoeg.Het zonnetje in huis, de boomgaard
binnen. Prachtige uitstraling als je je ogen sluit voor appel- en
perenbomen.
Zacht schilletje dat je ook zou willen consumeren, maar die hap is voor
onze vissen. 4-5 ml voor de mix. Het is wel een loepzuiver product.

PINEAPPLE

Gewoon een prima ananas. Niet teveel over zeggen dat laten we
inmiddels over aan de mensen met veel vis in het net. Die vertellen ook
niet alles. Soms is het topsecret om over een hotspot te praten. Laatst
ving ik nog iets op over dit product in combinatie met een vol net. De
waarheid zal wel in het midden liggen. Misleiding komt ook vaak voor.

ROOFVIS

Er wordt niet veel op de markt gebracht voor roofvissers. Topsecret doet
wat met snoekbaars maar dan houdt het al snel op. In ons team zit ook
een roofvisman. Deze gebruikt deze aroma op shads en op/in pluggen.
Echter je moet voorzichtig te werk gaan met je pluggen. Fijn gaatje
boren, een klein sponsje erin en dan de aroma. Je trekt een geur en
oliespoor waar de vis kennelijk toch “wakker” van wordt. In een aantal
gevallen is succes geboekt. Heb je het niet in je koffer dan kun je niet
experimenteren. En vergeet de “verpleegsterspuit” niet om de shads te
injecteren!

SCOPEX

Ook wij konden er niet om heen. Een stevige boter ondergrond
en een sterke geur naar buiten. Van afstand ruik je hem al.
Dat zal de vis goed doen. En hij wordt overal veelvuldig ingezet. Uw
buurman ruikt hem van afstand dus opletten met doseren.
Als hij de eerste keuze van U is dan begrijpen wij dat goed.
Voor ons een topper van de bovenste plank!

STER ANIJS

Echt een product voor de winter. In de zomer kennelijk nog niet
uitgetest. Een perfect product voor de grotere voorns
Steeds meer karpervissers ontdekken dit product. Bij lage temperaturen
gaat het niet meer kristalliseren.En inmiddels meer voor relatief minder.
Doe U er uw voordeel mee.

SQUID

Een ongebruikelijke flavour die het op de brasem en voorn minder zal
doen. Deze flavour is meer voor karpervissers die de proteïne graag
verwerken. Deze zoeken die grote jongens op. De vis zal deze aroma
sterker opmerken dan wij kunnen bedenken. Wij beschouwen hem als
een zeer ongewone flavour in de totale range.

TROPIC

Een van de betere in de fruitrange. Hard en zuiver van geur en
kleur. Hier is menigeen voor gezwicht en bracht wel het een en
ander op de kant. Het is niet een kwestie, mag het meer zijn
maar liever iets minder en de successen zullen niet uitblijven. Gewoon
even ter hand nemen en ruiken.

TUTTI FRUTTI

Welke groothandel heeft niet iets dergelijks in zijn pakket.
Eigenlijk gewoon een fruitmix. Van het een wat meer als van
het andere. Werkt vrijwel altijd op klein en groot water.
Zelfs op druk water nog wel succesvol. Ook karpervissers zijn
er nog steeds dol op: “Back to basics” zou je kunnen zeggen.
Goed te combineren met poeders als fruit en mixfruit.

VISOLIE-ZALM 100 ML

Steeds meer wordt dit product ingezet op karperputten en dan
voornamelijk onder het voer. Goed en goedkoop denken we. Liters gaan
er over de “toonbank”. Op karperputten is het dan ook zeer gewild onder
het voer waar gevist wordt met pellets in welke vorm dan ook. Veel
aandacht in de tekst besteden we er dan ook niet aan.

WILD CHERRY

Het is niet gemakkelijk om niet succesvol te zijn. Staan er dan te weinig
kersenbomen langs de waterkant? Een onderzoek is het zeker waard
waarom juist deze aroma niet succesvol is.
En zodra hij uit het programma loopt wil waarschijnlijk iedereen hem
proberen. Zo heerlijk, zelfs over de pudding. Zuideuropees aangenaam
met de het zonnetje aan de hemel.

