GMS AROMA’S,
VLOEISTOFFEN EN POEDERS
FLAVOURS EN CONCENTRATEN
De bruine flesjes met de gele etiketten.
De witte potten met de gele etiketten!
Maar wel altijd de gele etiketten!
Producten voor Witvissers én
Karpervissers! Én aandacht voor
de roofvissers!

GMS MAAKT VIS ZICHTBAAR
GMS Hengelsport
Sint-Oedenrode
Tel: 0031-413475595
Mob 0031-626708797
Email:
pietgroot1947@gmail.com
info@gmswebshop.nl

VLOEISTOFFEN
20ML
VITURAIN
Een product om je vingers bij af te likken maar dan alleen
in het voorjaar. De samenstelling deden we zelf. Vitamo
lieten we reeds analyseren op een zogenaamde
chromatograaf. We verbaasde ons niet over de resultaten.
Daarop gingen we aan de slag en produceerde dit product
en nog twee in deze serie

VITORINO
Eigenlijk is dit de basis voor onze Special 1 en Special 3.
Onze “Vits” onwikkelde we enkele jaren terug en lieten
diverse mensen er mee testen. In sampling zijn we
overigens vrij sterk dat zult U de komende jaren nog meer
ervaren. Bij die test zoals gezegd kregen we informatie om
Special 1 te benadrukken als succesnummer aan de
waterkant.

VITOURS
Goed voor de koude periode. Eigenlijk zijn we een nieuwe
weg ingeslagen door zelf een aantal producten te
ontwikkelen en niet uit te gaan van de successen van een
ander.Hier ruik je direct de knoflook er boven uit maar de
andere ingrediënten nemen een gedeelte van het succes
aan de waterkant over.

GMS MAAKT VIS ZICHTBAAR
Email: pietgroot1947@gmail.com
info@gmswebshop.nl
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing.Vraag eventueel een afschrift dat wij graag per
email toesturen

SUPER LEVER
Lever is hier geen Liver of Leber. In een buitenlandse website wel maar
dan passen we alles aan en noemen we knoflook weer Garlic en puur is
dan pure. GMS maakt zich sterk voor vloeistoffen op grote en kleine
wateren. Lever is er daar een van. Andere leversoorten zoals D- Lever
Origineel en Zero zijn van een andere orde. D-Lever is een echte
topper en inmiddels door een breed publiek ontdekt. Deze Superlever
heeft een concentratie van 1: 6000. Hier geldt ook voornamelijk smeren
en soppen. Overdaad schaadt mo-gelijk hoewel dit op stromend water
minder van toepassing is. Losse kwastjes en spraykopjes(verstuivers)
zijn altijd los leverbaar. Kijk beslist naar onze D-Lever Origineel, uw
aandacht wordt beloond.

SUPER VANILLE
Vanille blijft een topper. Wij hanteren echte namen die voor iedereen
begrijpbaar zijn.
Wat heeft U aan een naam als “Yellow Swing “of “Black Sabie” om maar
eens wat te noemen. Deze Vanille is werkelijk super, gebruik niet te
veel. Twee drie druppies op een kilo voer of mix volstaan. Dit is
overigens voedsel kwaliteit. Voor de veiligheid vermelden we overigens
altijd: “Niet geschikt voor menselijke consumptie”.

RED HOOKER
Terug van weggeweest. Wel speciaal ontwikkeld in een
aromafabriek op basis van speciale receptuur. In midden
Nederland en België leidde het tot veelvuldige successen. Maar
ja, je kunt niet alles hebben om de vis aan de schubben te komen.
Een vermenging van zoet en bitter met een speciale zuurgraad.
Dit concentraat heeft zich al behoorlijk bewezen.

CANABIS OLIE
Successen konden niet uitblijven. Zelfs op wateren met een
gecombineerd aanbod van karper, brasem en voorn. De
samenstelling is hennep met een compound, een vast
bestanddeel. Niet vergeten te schudden. Dat is overigens vaak
aan te raden. Smeren met is iets extra’s voor de vis. Menigeen
smeert en vangt voorn. Anderen vangen met het niet
wateroplosbare bestanddeel weer karper.

SURBRAS
Op de brasem en catch. Volledig ondergewaardeerd product. Op
basis van lever is dit product ontwikkeld na gesprekken met vissers.
Wij begrijpen wel dat er meerdere vloeistoffen zijn die tot successen
leiden. Lijkt ons niks voor karpervissers.
Die zoeken en vinden in ons assortiment mogelijk aantrekkelijk
geprijsde dips.

MAPLE SOUND
De meeste vissers willen natuurlijk iets dat geconcentreerd is, het moet
“straf” zijn. Nou vergelijkt U het maar. Het komt amper uit de fles en
het is wateroplosbaar. Onder het casterwater een druppel geeft al een
zeer sterke geur. Wat te denken als U uw flavour de avond van te voren
in de warmte plaats. Geeft zeker een verhoogde verspreiding van de
geur. Ooit was dit de “karperkiller” bij uitstek.

BOTERZUUR
Een van de producten waar we niet over uitgepraat raken Slecht voor
de vis? Nee, want komt het in het water dan is de verdunning zo groot
dat het niet meerschadelijk is. Net zoiets als alcohol in uw glaasje bier.
Dat is een vergelijking die recht doet aan dit product. Al eens bier in
uw voer uitgetest?
Waarom is de vis geïnteresseerd? Het blijft een genotmiddel dat door
“voerboeren” veelvuldig wordt toegepast. In sigaretten zit het vaak, dat
is bij ons bekend. De kracht ligt in de zuurgraad die beduidend onder
het gemiddelde(7) ligt. In diverse voerindustrieën worden er bacteriën
mee bestreden. Bijvoorbeeld in de pluimvee industrie. Wel weinig
gebruiken anders gaan ze het verbieden!
Alcohol drinkt U toch ook niet puur! In een mix kan een overdosis
afstotend werken 2-3ml op een kg is prima.

