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TOPSECRET KLEURSTOFFEN 100ML

KLEURSTOF-ROOD 
Weinig gebruiken een mespuntje op 500 gram en is in water 
oplosbaar. foodgrade(levensmiddelenkwaliteit). Inhoud 100ml.

KLEURSTOF-GEEL
Weinig gebruiken een mespuntje op 500 gram en is in water 
oplosbaar. foodgrade(levensmiddelenkwaliteit).Inhoud 100ml.

KLEURSTOF-ZWART
Weinig gebruiken een mespuntje op 500 gram en is in water 
oplosbaar. foodgrade(levensmiddelenkwaliteit).Inhoud 100ml.

KLEURSTOF-GROEN
Weinig gebruiken een mespuntje op 500 gram en is in water 
oplosbaar. foodgrade(levensmiddelenkwaliteit).Inhoud 100ml.

KLEURSTOF-BLAUW
Weinig gebruiken een mespuntje op 500 gram en is in water 
oplosbaar. foodgrade(levensmiddelenkwaliteit).Inhoud 100ml.

 KLEURSTOF-WIT
Weinig gebruiken een mespuntje op 500 gram en is in water 
oplosbaar. foodgrade(levensmiddelenkwaliteit).Inhoud 100ml.
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BUTTERVANILLE-LOKSTOF 
Waarom deze serie op de markt? Simpel Ze zijn wat geconcentreerder 
dan onze collega’s.Minder nodig en met recht beter en zuiver, zeker deze 
botervanille.Naar onze mening echt goed voor 20 kg voer. Zegt het voort. 
Petri Heil.

BRASSENSPECIAL-LOKSTOF
Alle smaken zijn aanwezig. Deze bittere vinden we nergens is ons 
gebleken in de ervaringsjaren van GMS, meer dan 22 jaar! En onze PV 
gebruikt hem zelf met veel succes. Ook ontdekt door enkele goede vissers 
in een gedeelte van Vlaanderen. Soms staan er nog wel eens bijzondere 
personen op.

CARAMEL-LOKSTOF
Goed en goedkoop in gebruik, zelfs voor de recreatievissers een prima 
product. Voertje van de detaillist, caramelpoeder erbij en vissen. Meer 
bedoelt voor brasem dan karper. Let op waar U dus vist.

KARPER-LOKSTOF
Ook hier voldoende animo. Specifieke ingrediënten zijn hier toegepast. 
Zonder pretenties een goed product. Let wel voor karper is er meer. 
Boilievissers kiezen vaker voor de aroma’s, elders in de webshop zie de 
aanhef.

TOPSECRET LOKSTOFPOEDER 250GR

TOPSECRET DEEG

DEEG HIMBEERE
Vrij vertaald framboos en 100 gram in een potje. Karper deeg zou je denken 
maar eigenlijk geschikt voor alle witvis met uitzonderingen. Niet direct een 
geur die algemeen voorkomt als bijvoorbeeld strawberry. Toch heeft dit 
product een plaats gekregen al was het maar bij de “deegvissers” die zelf 
geen deeg meer willen maken. Maar denk ook eens aan de jeugd die snel 
aan de slag kan. Men krijgt vaak visles over maden, caster en maïs. Dit is 
een echte aanvulling omdat men het deeg in allerlei vormen kan kneden en 
het heeft ook nog eens een aangename geur. Ook geschikt om simpel mee 
te nemen op vakantie als maden in de auto even niet kan.

DEEG MAIS
Geel uiteraard. En weer fantastische geur die je wel aan Topsecret kunt 
toevertrouwen.Openmaken is kopen zo vertelde een goede visser en 
mogelijk mag het als rood verboden is bijvoorbeeld himbeere zoals eerder 
beschreven. Geloof in deeg is toch vangen. Wie is niet begonnen met deeg 
te maken en te verwerken in een deegspuit? Vroegere tijden herleven en 
vissen is, in zijn eenvoud, één van de goedkoopste sporten.

DEEG VANILE
Steeds komt deze geur weer terug. Niet alleen bij het vissen. Ook in het 
dagelijkse leven werkt de kok met vanille omdat het een aangenaam geur én 
smaak brengt. En dieren zijn ook liefhebbers.
Een traktatie voor een paard, denk aan de vanillesnoepjes. Voor de visser 
een uitbreiding van zijn aasmogelijkheden. Vroeger maakten we zelf al deeg 
met de vanille poeder van een bekend merk.De receptuur zal ook wel 
ergens staan. Velen kopen nu het ‘kant en klare deeg’ van topsecret.
Goede keuze en het gaat lang mee. Als het een beetje uitdroogt gewoon wat 
water toevoegen en het wordt weer smeuïg.
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TOPSECRET CRACK PROFES.-500ML 

      CRACK PROFESSIONAL-ZERO
Echt concentraat, maar nauwelijks bekend. Voor wedstrijd vissers 
onontbeerlijk.Wij houden ons niet bezig met met   1: xxxxxxx. Dat 
is voer voor de Bühne als je weet wat ik bedoel. Alleen resultaat 
telt en menig wedstrijdvisser gebruik dit maar “lult”er niet over. En 
dat resulteert vaak in de aankoop van halve liters. De meeste 
doen met een halve liter ongeveer een jaar. Let op het kost wel 
een paar centen!

       CRACK PROFESSIONAL-STINKER
Als het dan echt moet dan zijn we met stinken op de goede weg. 
Samen met boterzuur en onze leverpoeder uiteraard, zie elders in 
de shop. Resultaten zijn onduidelijk. Gebruikers en winnaars 
vertellen zoiets niet door. Is het goed dan niet, is het minder goed 
dan ook niet. Wij houden onze oren en ogen ook open.

  CRACK PROFESSIONAL-BIG CHANCE
Gelukkig een keer wat meer aangenaam spul. Echter voor de 
warme periodes, die informatie hebben  we al gekregen. En dan 
duidelijk voor de karperputten waar men niet of nauwelijks mag 
voeren.
Dat moet dan wel Belgie zijn waar men regelmatig het water 
“censureert”. Jammer,  de visser komt toch om vis te vangen en 
wordt niet graag betutteld. Stof tot nadenken voor degene die de 
regels opstelt. Misschien biedt een ALV uitkomst maar dan wel 
met een behoorlijke opkomst.
Komt er meer vraag naar deze producten dan zullen wij, met 
onze flexibiliteit, snel overgaan tot uitbreiding met: 
Goal(cardamom); Morgana(Mango); Oriental Nut(pinda); Redcrab 
en Tonka(Cappucino) Let eventueel op onze aanbiedingen. Onze 
webmaster doet er alles aan!!!!

STRONG ATRACK 500ML

                STRONG ATRACK COMPETITION
De naam geeft al veel prijs. Voor de beste vissers onder ons. Een 
samenstelling die zich onderscheidt van anderen door zijn kracht en 
samenstelling. Niet een waterige substantie maar een vloeistof die niet als 
water klotst in de fles. De attrack serie weer uitgebracht in diverse soorten. 
En in het gebruik zéér voordelig namelijk 100 ml op 5 kilo droog voer.

                       STRONG ATRACK FEEDERFIT
Uitgelezen voor de feedervissers onder ons. Kan in het voer maar 
besprenkelen op de korf, spiraal of method behoort tot de mogelijkheden. 
Bij moeilijke omstandigheden zeker aanbevolen, denk aan stromend water 
dat mogelijk  een beetje troebel is.

                       STRONG ATRACK BRASSIT
De kleur en geur doet vermoeden dat het richting caramel gaat en dat is 
ook zo hoewel de mens een geur anders ervaart dan een vis. Dit product is 
meer geconcentreerd dan vergelijkbare producten en zuiniger in gebruik. 
Als je de fles al in je hand neemt ervaar je dat het een goed product is. Niet 
alleen voor brasem maar zeker voor aromatisering voor boilies als het eens 
wat anders mag zijn.

                       STRONG ATRACK CARP
Steeds meer komen er vijvers met een overvloed aan karper. Een sterke 
vis die het jaren uitstekend doet op diverse wateren m.n. commercials en 
verenigingswateren. Omdat Topsecret alle markten “beheerst” is een 
product als supercarp op zijn plaats. Te gebruiken voor maar ook tijdens 
een vissessie. Gelukkig voor de visser gunstig in het gebruik. 100 ml voor 5 
kg voer. Met een ander merk redt U dat niet.

                       STRONG ATRACK LEVER
Topsecret is sterk in Leverproducten van de meest bekende 50 ml tot de 
Crack Zero waar U nog veel van zal horen. Sterker als deze bestaat niet of 
nauwelijks. Andere beweren dat ook. Superlever is een product met meer 
volume voor een geringe prijs en de geur is natuurlijk weer niet te 
“pruimen” zoals U kunt verwachten. Laat U gerust leiden of verleiden tot dit 
product. Mogelijk is wat levertijd voor dit product informeer vooraf.

                        STRONG ATRACK HEMP
Dat is de buitenlandse naam. Hennep, Canabis of Kemp was ook mogelijk. 
Iets voor de voornvisser?Dat dachten wij ook maar karper is er zeker ook 
verzot op dat zien we bij boiliedraaiers en producenten steeds meer. 
Karpervissers die regelmatig voeren kunnen eens overwegen dit product te 
gebruiken. Boilies soaken behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dat is 
weer eens wat anders dan hennepolie. Slimme voornvissers kunnen ook 
hennep soaken of dippen.
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