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BOILIES CONCEPT 
Všechny receptury obsahují čistě přírodní látky bez použití chemických aromat, barviv a ostat-
ních ingrediencí. Speciální struktura umožňuje snadné uvolňování atraktačních látek a rychlý 
průchod trávicím traktem. Nutričně vyvážené složení. 

GLMarine (mušle)
Složení: 
•	 extrakt z mušle GLM a vodních měkkýšů
•	 krevetová moučka
•	 rychle rozpustné rybí moučky a játrový prášek

Období: celoroční rybolov  (chladná i teplá voda) 

Vnadění:
•	 možnost masivního vnadění 

Lokalita: 
•	 bahnité i písčité dno (vody bohaté na škeble)

Selektivita ryb:
•	 velký kapr

Rychlost nástrahy: 
•	 univerzální nástraha na krátké i delší výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

IF1 (maso)
Složení: 
•	 rychle rozpustné masové moučky a játrový prášek
•	 zimní olej do chladné vody a výtažky z vnitřností zvířat
•	 přírodní cukr a směs koření

Období: celoroční rybolov (chladná i teplá voda) 

Vnadění: 
•	 možnost masivního vnadění 

Lokalita: 
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 velký kapr

Rychlost nástrahy: 
•	 univerzální nástraha na krátké i delší výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

BOILIES

BOILIES
•	 řada Concept ......................... 3 - 6  
•	 řada Probiotic ........................ 7 - 9
•	 řada Feedz ..................................10
•	 řada Global .................................11

PLOVOUCÍ BOILIES
•	 řada Concept .............................12
•	 řada Probiotic ............................12
•	 řada Fluoro-Lite ........................13
•	 řada Pop Tops ............................14

DIPY
•	 řada Concept .............................15
•	 řada Probiotic ............................15

ZÁLIVKY
•	 řada Add´IT ................................16
•	 řada Squirtz................................16

ESENCE A BOOSTERY
•	 řada Concept .............................17
•	 řada Probiotic ............................17
•	 esenční oleje ..............................17

PELETY
•	 řada Concept .............................18
•	 řada Probiotic ............................18

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, fabiamov@stonline.sk)

Zmíněné ceny jsou maloobchodní s DPH (ČR 15% DPH, SK 20% DPH)

OBSAH - KONTAKT
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1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €



N.F.S. (přirozená potrava)
Složení: 
•	 moučka ze sladkovodního raka, škeblí a ryb
•	 extrakty z vodních šneků a patentek 
•	 drcené schránky z korýšů, škeblí a skořápek  
 (křupavý efekt)
•	 lehce slaná příchuť

Období:
•	 celoroční rybolov (chladná i teplá voda).

Vnadění:
•	 možnost masivního vnadění

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 nástraha na velké kapry

Rychlost nástrahy: 
•	 univerzální nástraha na krátké i delší výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

SPICY SALMON (kořeněný losos)
Složení: 
•	 extrakty a moučky z lososa a mořských živočichů
•	 bohatý na Robin Red koření (originál anglický Haiths)
•	 rychle rozpustné rybí moučky, vitamíny a minerály

Období: podzim, zima, jaro (chladnější voda) 

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění 

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 velký kapr

Rychlost nástrahy: 
•	 univerzální nástraha na krátké i delší výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

BOILIES

RS1 (rak a Robin Red koření)
Složení: 
•	 extrakt ze sladkovodního raka a korýšů
•	 bohatý na Robin Red koření (originál anglický Haiths) 
•	 minerály, rostlinné oleje a extrakty 

Období: celoroční rybolov (chladná i teplá voda) 

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění 

Lokalita:
•	 bahnité dno nebo tekoucí vody

Selektivita ryb:
•	 velký kapr

Rychlost nástrahy: 
•	 ideální na střednědobé výpravy (2 a více dnů)

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

SIGNAL (rak a korýš)
Složení: 
•	 moučka ze sladkovodního raka a gamarusu
•	 extrakty z patentek, škeblí a koření
•	 drcené schránky z korýšů, škeblí  
 a skořápek (křupavý efekt)
•	 slaná příchuť 

Období: celoroční rybolov (chladná i teplá voda) 

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění 

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno bohaté na mušle  
(Orlická přehrada a podobná jezera)

Selektivita ryb:
•	 velký kapr

Rychlost nástrahy: 
•	 ideální na střednědobé výpravy (2 a více dnů)

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

BOILIES
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1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €



SK30 (oliheň a krill)
Složení: 
•	 extrakt z olihně a krillu
•	 výběrové rybí moučky, aminokyseliny  
 a rychle rozpustné proteiny 
•	 unikátní přírodní olej vyvolávající potravní závislost

Období: jaro, léto, podzim (teplejší voda)

Vnadění:
•	 možnost masivního vnadění 

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 univerzální nástraha na velké i menší kapry

Rychlost nástrahy: 
•	 ideální na střední a delší výpravy (2 a více dnů)

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

HOT DEMON (směs koření)
Složení: 
•	 výběrové drcené koření a mléčné deriváty
•	 rybí a kořeněné oleje rychle rozpustné  
 ve studené vodě 
•	 předtrávené rybí moučky
•	 vitamíny a minerály podporující apetit

Období: podzim a zima (chladná voda)  
Skvěle funguje i v letních měsících!

Vnadění:
•	 méně masivní krmení 
  (ideálně na bodové krmení blízko nástrahy)

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 univerzální nástraha na velké i menší kapry

Rychlost nástrahy: 
•	 univerzální nástraha na krátké i delší výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 24mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

BOILIES BOILIES

BOILIES PROBIOTIC
Speciální série boilies původně vyvinutá pro anglický trh. Díky unikátnímu složení, které 
předurčuje toto boilies hlavně na krátké a rychlé výpravy, si řada Probiotic rychle našla oblibu i  
u evropských rybářů (zejména u závodních kaprařů).

RED ONE (koření a játra) 
Složení: 
•	 výběrový játrový prášek, předtrávené rybí moučky 
•	 směs koření, kvasnic a betainu
•	 atraktanty ze sladkovodních a mořských korýšů

Období:  
•	 celoroční rybolov

Lokalita: 
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb: 
•	 univerzální nástraha na velké i  
 menší kapry (závodní rybolov)

Rychlost nástrahy: 
•	 super rychlá nástraha  (výpravy na pár hodin) 

10mm/1kg          14mm/1kg          20mm/1kg          24mm/1kg           14mm/2,5kg          20mm/2,5kg          24mm/2,5kg

PRO PEACH & MANGO with N-BUTYRIC  
(broskev & mango s kyselinou máselnou)  
Složení: 
•	 sladké aroma tropického ovoce, kyselina máselná 
•	 rychle rozpustný játrový prášek, betain a kvasnice
•	 jemné moučky ze semen bohaté na minerály a oleje

Období:
•	 celoroční rybolov (výborně funguje v chladné vodě)

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 univerzální nástraha na velké i menší kapry

Rychlost nástrahy: 
•	  rychlá nástraha na kratší výpravy a závodní rybolov

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

Vnadění: 
•	 středně masivní vnadění
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1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg: 365 Kč / 14,50 €

2,5 kg: 835 Kč / 33,50 €

1 kg:  299 Kč / 11,99 €  

2,5 kg:  699 Kč / 27,95 €



PRO MONSTER CRAB (krab)
Složení: 
•	 extrakty z kraba a mořských živočichů 
•	 rychle rozpustný játrový prášek a předtrávené  
 rybí moučky
•	 minerály, betain a kvasnice

Období: jaro, léto, podzim (teplejší voda)

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění

Lokalita:
•	 písčité nebo mírně bahnité dno

Selektivita ryb:
•	 velký kapr

Rychlost nástrahy: 
•	 univerzální nástraha na krátké i delší výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

PRO COCONUT with Evaporated Milk (kokos a kondenzované mléko)

Složení: 
•	 kondenzované mléko a přírodní kokosový extrakt 
•	 směs olejů na chladnou vodu  
 a rychle rozpustný játrový prášek
•	 bohatý na minerály, betain a kvasnice
•	 výrazná vizuální atraktivita (bílá barva)

Období: podzim, zima, jaro (chladná voda)

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění 
 (vhodné na bodové krmení blízko nástrahy)

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb: 
•	 univerzální nástraha na velké i menší kapry

Rychlost nástrahy: 
•	 rychlá nástraha (vhodné na kratší výpravy)

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

BOILIES BOILIES

PRO MAPLE with Golden Syrup (javor a sladký sirup)
Složení: 
•	 silné aroma javorového sirupu a vysoký 
 obsah přírodního cukru
•	 rychle rozpustný játrový prášek,  
 rostlinné extrakty a mléčné deriváty
•	 minerály, betain, kvasnice

Období: celoroční rybolov

Vnadění:
•	 středně masivní vnadění

Lokalita:   
•   písčité a mírně  bahnité dno

Selektivita ryb:
•	 univerzální nástraha na velké i menší kapry

Rychlost nástrahy: 
•	 rychlá nástraha na krátké výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg

PRO PINEAPPLE (ananas) 
Složení: 
•	 silné ananasové aroma a vysoký obsah ovocného cukru 
•	 rychle rozpustný játrový prášek, mléčné deriváty   
 a rybí moučky
•	 minerály, betain a kvasnice

Období: podzim, zima, jaro (chladnější voda)

Vnadění:  
• středně masivní vnadění

Lokalita:
•	 bahnité i písčité dno

Selektivita ryb:
•	 univerzální nástraha na velké i menší kapry

Rychlost nástrahy: 
•	 rychlá nástraha na krátké výpravy

10mm/1kg 14mm/1kg 20mm/1kg 14mm/2,5kg 20mm/2,5kg
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1 kg:  299 Kč / 11,99 €  

2,5 kg:  699 Kč / 27,95 €

1 kg:  299 Kč / 11,99 €  

2,5 kg:  699 Kč / 27,95 €

1 kg:  299 Kč / 11,99 €  

2,5 kg:  699 Kč / 27,95 €
1 kg:  299 Kč / 11,99 €  

2,5 kg:  699 Kč / 27,95 €



BOILIESBOILIES

BOILIES GLOBAL 
Global boilies je vytvořeno z precizně vybraných komponentů s ideální kombinací atraktantů. 
Je předurčené na masivní krmné kampaně. Výborně funguje i jako chytací nástraha do všech 
podmínek. 

•	 BANANA CREAM (banánový krém)
•	 SPICE (koření)
•	 MEGA FISH (ryba) 
•	 SCOPEX (sladký krém)
•	 TUTTI (ovoce)

4 kg:  799 Kč / 31,95 €

1 kg: 129 Kč / 4,95 € 

2,5 kg: 275 Kč / 10,95 €

10 kg: 899 Kč / 34,50 €

•	 STRAWBERRY JAM (jahoda)
•	 SWEET CORN (sladká kukuřice)
•	 SQUID & OCTOPUS (oliheň a chobotnice)
•	 TIGERNUT (tygří ořech)

20mm/1kg  20mm/2,5kg 20mm/10kg 

BOILIES FEEDZ
Čistě přírodní boilies postavené na bázi ořechů, směsi semen a rybích mouček, bez použití 
chemických aromat, umělých barviv a ingrediencí. Struktura a rozpustnost boilies je stejná jako 
u řady Concept s velmi rychlým efektem uvolňování atraktačních látek a olejů. Senzační nástraha 
na vody, kde je zapotřebí používat větší množství partiklu a zároveň omezit bílou rybu nebo malé 
kapry. Unikátní volba na masivní vnadění i na háček. Při vnadění možno kombinovat s jakoukoli 
příchutí boilies včetně dipů a zálivek. 

•	 TIGERNUT (tygří ořech)
•	 HEMP (konopí) 
•	 HEMP & TIGER (konopí a tygří ořech)
•	 CHILLI HEMP (konopí a chili)
•	 CORN (kukuřice)
•	 WHITE FISH PELLETS (bílá rybí peleta)

14mm/4kg 20mm/4kg

10 11

BALENO V KBELÍKU!!

TIGERNUTCHILLI HEMP

HEMPWHITE FISH PELLETS

HEMP & TIGER CORN



FLUORO-LITE 2 TONES 
(bílá/růžová, žlutá/černá, žlutá/oranžová , bílá/černá, žlutá/fialová)

14mm/60g

PLOVOUCÍ BOILIES CONCEPT
Plovoucí boilies vycházející z receptur řady Concept. 
Dvě barevná provedení: PŘÍRODNÍ nebo FLUO. 

•	 GLMarine
•	 IF1
•	 SPICY SALMON
•	 RS1
•	 SIGNAL
•	 SK30
•	 HOT DEMON
•	 N.F.S.

10mm/60g 14mm/80g 20mm/80g

PLOVOUCÍ BOILIES PROBIOTIC 
Plovoucí boilies vycházející z receptur řady Probiotic. 
•	 PRO MAPLE with Golden Syrup
•	 PRO PINEAPPLE
•	 PRO MONSTER CRAB
•	 PRO COCONUT  with Evaporated Milk
•	 RED ONE
•	 PRO PEACH & MANGO with N-BUTYRIC

PLOVOUCÍ  BOILIES

Firma Starbaits, jako jedna z mála, disponuje vlastní technologií na výrobu plovoucích nástrah. 
Díky inovované receptuře a postupu výroby si boilies zachová vysokou chuťovou i pachovou 
atraktivitu a zároveň zajistí dlouhodobou plovoucí schopnost. Nástraha vhodná pro chytání ve 
sloupci nebo v kombinaci s potápivou kuličkou (na panáčka). Atraktivitu lze ještě zvýšit použitím 
dipů, dropperů a esencí.

PLOVOUCÍ BOILIES

PLOVOUCÍ BOILIES FLUORO-LITE
Plovoucí  boilies bez příchutě ve fluo barvách. Možnost ochucení libovolným dipem nebo esencí. 
Populární náshraha mezi závodními kapraři zejména na lov ve sloupci (Zig Rig).

FLUORO-LITE 
(černá, bílá, žlutá, růžová, oranžová, fialová, mix)

10mm/60g 14mm/80g 20mm/80g

209 Kč / 8 €

229 Kč / 8,99 €

229 Kč  /  8,99 €

Red One 259 Kč / 10,50 €

12 13

249 Kč / 9,95 €

FLUORO-LITE DUMBELLS 
(bílá, žlutá, růžová, fialová, oranžová, černá)

14mm/60g 20mm/60g

Dodáváno s platem zarážek na boilies ZDARMA!

10mm/60g 14mm/60g 20mm/60g

Dodáváno s boosterem  ZDARMA!

Dodáváno s platem zarážek na boilies ZDARMA!

Dodáváno s platem zarážek na boilies ZDARMA!

Dodáváno s platem zarážek na boilies ZDARMA!

219 Kč / 8,60 €

219 Kč / 8,60 €



PLOVOUCÍ BOILIES

VYVÁŽENÉ BOILIES POP TOPS 
Neutrálně vyvážená nástraha (polovina potápivá směs a polovina fluo plovoucí směs). Na rozdíl 
od klasického plovoucího boilies obsahuje Pop Tops všechny tekuté a práškové atraktační látky, 
které jsou obsaženy v klasickém potápivém boilies. Ideální nástraha na rychlé chytání, opatrné 
ryby, chladné vody a závodní rybolov.

•	 GLMarine
•	 IF1
•	 SPICY SALMON
•	 RS1
•	 SIGNAL
•	 SK30
•	 HOT DEMON
•	 N.F.S.

14mm/60kg 20mm/60g

Tekutý doplněk posilující pachovou a chuťovou stopu pro snadnější lokalizaci nástrah. Použití na 
boilies, pelety, stick mixy, method mixy nebo partikl. Nerozpouští PVA materiál.

DIPY CONCEPT 200ml 
Dipy vycházející z receptur řady Concept. 
•	 GLMarine
•	 IF1
•	 SPICY SALMON
•	 RS1
•	 SIGNAL
•	 SK30
•	 HOT DEMON
•	 N.F.S.

DIPY PROBIOTIC 500ml 
Dipy vycházející z receptur řady Probiotic.
•	 PRO MAPLE with Golden Syrup
•	 PRO PINEAPPLE
•	 PRO MONSTER CRAB
•	 PRO COCONUT  
 with Evaporated Milk
•	 RED ONE 250ml
•	 PRO PEACH & MANGO  
 with N-BUTYRIC

DIPY

14 15

Dodáváno s platem zarážek na boilies ZDARMA!

249 Kč / 9,95 €

259 Kč / 10,50 €

249 Kč / 9,95 €

(Red One 289 Kč / 11,50 €)



Tekuté doplňky na zvýšení pachové a chuťové atraktivity nástrah.  Použití na boilies, pelety, 
stick mixy, method mixy nebo partikl. Nerozpouští PVA materiál.

ADD´IT 500ml 
Tekutá potrava složená pouze z přírodních extraktů, amino-kyselin, živočišných a rostlinných 
olejů, minerálů a vitamínů. Neobsahuje žádné chemické přísady.
•	 HYDROLYSATE  KRILL (krill)  ........................................ 259 Kč/10,50 €
•	 MAGGOT (červi)  ............................................................ 279 Kč/10,99 €
•	 LIVER (játra) .................................................................... 279 Kč/10,99 €
•	 SPICY LIVER (kořeněné játra)  ..................................... 309 Kč/12,50 €
•	 BLOODWORM (patentka)  ........................................... 329 Kč/12,95 €
•	 ROBIN RED (Robin Red koření)  .................................. 369 Kč/14,50 €
•	 CRAYFISH (rak) ................................................................ 479 Kč/18,95 €
•	 OIL COMPLEX INDIAN SPICE (indické koření) ......... 593 Kč/23,50 €

SQUIRTZ 1L 
Zálivka na rychlé a výrazné zvýšení atraktivity návnad.
•	 PEANUT BUTTER (arašídové máslo)
•	 SCOPEX (sladký krém)
•	 STRAWBERRY (jahoda)
•	 JAPANESE SQUID (japonská oliheň)
•	 OCEAN LIVER (játra)
•	 ROBIN RED (Robin Red koření)
•	 KRILL (krill)
•	 CRAYFISH (rak)
•	 PINEAPPLE (ananas)
•	 FRUITY MIX (ovoce)
•	 GOLDEN X (sladký sirup)
•	 GARLIC FISH (česnek a ryba)
•	 INDIAN SPICE (indické koření)

ZÁLIVKY
Vysoce koncentrované tekuté esence na zvýraznění pachové stopy chytacích nástrah. Použití na 
boilies, plovoucí boilies nebo umělé nástrahy (Zig Rig).

DROPPER CONCEPT 30ml 
Esence vycházející z receptur řady Concept.
•	 GLMarine
•	 IF1
•	 SPICY SALMON
•	 RS1
•	 SIGNAL
•	 SK30
•	 HOT DEMON
•	 N.F.S.

DROPPER PROBIOTIC 30ml 
Esence vycházející z receptur řady Probiotic.
•	 PRO MAPLE with Golden Syrup
•	 PRO PINEAPPLE
•	 PRO MONSTER CRAB
•	 PRO COCONUT with Evaporated Milk
•	 PRO PEACH & MANGO with N-BUTYRIC

ESENČNÍ OLEJE 15 ml 
Vysoce koncentrované přírodní esenční oleje.
•	 BLACK PEPPER (černý pepř)  ........... 329 Kč/12,95 €
•	 ASA FOETIDA (asa foetida)  ............. 479 Kč/18,95 €
•	 GARLIC (česnek)  ................................ 529 Kč/20,95 €

ESENCE a BOOSTERY
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259 Kč / 10,50 €

275 Kč / 10,95 €

259 Kč / 10,50 €



Velmi účinný doplněk na zatraktivnění krmného místa. Pelety můžete použit buď samotné do PVA 
materiálu nebo přidat do stick mixů, method mixů nebo partiklových směsí.

PELETY CONCEPT  700g nebo 2kg 
Pelety vycházející z receptur řady Concept.
•	 GLMarine
•	 IF1
•	 SPICY SALMON
•	 RS1
•	 SIGNAL
•	 SK30
•	 HOT DEMON
•	 N.F.S.

PELETY PROBIOTIC 2kg 
Pelety vycházející z receptur řady Probiotic.
•	 PRO MAPLE with Golden Syrup
•	 PRO PINEAPPLE
•	 PRO MONSTER CRAB
•	 PRO COCONUT with Evaporated Milk
•	 RED ONE
•	 PRO PEACH & MANGO with N-BUTYRIC

PELETY VÍTĚZÍ!!!
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700 g: 159 Kč / 6,20 €

2 kg: 449 Kč / 17,95 €

2 kg: 425 Kč / 16,95 €

Kbelík 2 kg obsahuje booster ZDARMA!

Kbelík 2 kg obsahuje booster ZDARMA!
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