
For Top Anglers!





A Deep Carp

Somos uma empresa portuguesa que se dedica  ao fabrico de iscos para  a pesca à Carpa. O nosso 
grande objectivo é dar ao pescador tudo aquilo que ele precisa para garantir o seu "peixe de sonho". 

Para isso, e para garantir a satisfaçao dos nossos clientes, na Deep Carp usamos apenas 
ingredientes de excelente qualidade. Com isso garantimos não só uma alimentação saudável para as 
carpas, “mas damos também um forte contributo ao seu crescimento.Isto só é possível usando os 
melhores produtos e nós na Deep Carp primamos pela exigência no que respeita à qualidade das 
nossas matérias primas.  

Contamos com a experiência necessária e os nossos produtos falam por si. A prova disso, é a 
quantidade de peixes capturados nos mais diverso cenários de pesca, que vão desde a Península 
Ibérica passando por França, Inglaterra, Eslovénia e Luxemburgo entre outros. São vários os peixes
que ultrapassam os 20 kgs quer em águas selvagens nunca antes pescadas quer em lagos
franceses e ingleses pescados diariamente por um sem fim de pescadores de todo o mundo. 

Posto isto, impera dizer que a elevada qualidade dos nossos produtos é comprovada quase que 
diariamente nas mais diversas águas da Europa.



Sea Crem Garlic

Boilies 15 mm
Boilies 20 mm
Hook Baits
Pasta
Stick Mix
Dip

Tendo na sua constituição farinhas provenientes da Escandinávia, este produto é uma mescla de 
farinhas “do mar” com a cremosidade e digestibilidade conferidas por farinhas lácteas. Adicionamos 
ainda um travo de óleo essencial de alho, o que faz dele uma autêntica “bomba” nos mais diversos 
cenários, inclusive águas super pressionadas. Conta já no seu portfólio com peixes recorde! 
É um produto muito completo e que certamente irá proporcionar peixes de sonho.

"Krill e Alho"



Boilies 15 mm
Boilies 20 mm
Hook Baits
Pasta
Stick Mix
Dip

O nome diz-nos tudo! Tendo por base a farinha de peixe, estes produtos são constituídos por algumas 
farinhas “spicy” que lhe conferem uma cor muito própria. Ainda que o olfato não detete o “spicy”, 
devido ao aroma frutado onde predominam os frutos vermelhos, ele está lá, o que faz com que estes 
boilies sejam únicos a nível de cor, sabor, aroma e constituição. É um produto versátil que pode ser 
usado em longas engodagens. 

"Especiarias e Fruta" 

Spicy Fruit



PB1

Boilies 15 mm
Boilies 20 mm
Hook Baits
Pasta
Stick Mix
Dip

A gama PB1 é fabricada à base de farinhas de peixe, muito rica em proteínas. Ideal para engodagens 
longas pois confere aos peixes tudo aquilo que eles necessitam a nível de nutrientes. 
A mistura de farinhas e aromas de lula e sardinha trazem a esta gama de produtos um invulgar poder 
atrativo. Ideal para os grandes exemplares! 

"Lula e Sardinha"



Boilies 15 mm
Boilies 20 mm
Hook Baits
Pasta
Stick Mix
Dip

As especiarias constituem mais de 60% desta gama que não tem qualquer aroma líquido. Tudo o que 
o seu olfato detetar é fruto da combinação das especiarias existentes neste produto. Pode ser usado 
todo o ano nas mais diversas situações de pesca pois é um produto muito versátil. Os aromas naturais 
transmitem aos peixes confiança na hora de se alimentarem.  

"Especiarias" 

PB2



PB3

Boilies 15 mm
Boilies 20 mm
Hook Baits
Pasta
Stick Mix
Dip

Para os amantes dos boilies doces, a gama PB3 é fabricada à base de várias farinhas lácteas, algumas 
delas bastante solúveis, o que fará com que os peixes os consigam digerir com muita facilidade. É um 
excelente produto para a Primavera/Verão, facilmente comprovado pelas capturas que proporcionou 
em águas mais quentes e nas referidas estações do ano. O picante faz também parte deste produto, 
o que lhe dá um poder extra de atração.

"Creme doce e Picante" 

Por vezes a cor pode ser um fator importante e decisivo na hora de realizar uma captura pelo que 
neste produto temos todos os ingredientes do original PB3 mas com uma cor diferente. 
*(1) – Fabricado por encomenda

PB3 Amarelo *(1)

Boilies 15 mm
Boilies 20 mm
Hook Baits
Pasta
Stick Mix



Boilies 15 mm 
Boilies 18 mm 
Boilies 20 mm 
Boilies 24 mm 
Hook Baits 
Pasta 
Stick Mix

A oferta de iscos no mercado é sem dúvida enorme, contudo muitas vezes encontramos um produto 
que é "quase" o que procuramos mas falta-lhe algo, ou tem algo a mais que o pretendido. Mediante 
consulta, podemos fabricar aquele boilie especial que tanto procura e não encontra.

Preços sob consulta
Quantidade mínima de encomenda:
      • Boilies  12 kg
      • Hook Baits, Pasta e Stick Mix  1 embalagem 

Fabrico por encomenda



Pellets

6 mm
10 mm
Outras medidas por 
encomenda (mínimo 25 kg

Fabricadas com farinha de esturjão, o que lhes proporciona 50% de proteína bruta, estas pellets são 
um super-produto no que diz respeito à alimentação dos peixes. Como engodagem tem um grande 
poder nutritivo e atrativo, contribuindo largamente para a captura dos grandes exemplares.

"Sturgeon"

4 mm
8 mm
Outras medidas por 
encomenda (mínimo 25 kg

Com um teor de proteína bruta de 43%, as pellets Sea Fish são um alimento completo para os peixes. 

O forte aroma é também muito atrativo para as Carpas, fazendo com que este produto seja indispensável

 na engodagem, aumentando exponencialmente a probabilidade de atingir o grande objetivo, a "captura"

"Sea Fish"



Personalizável 
Preço sob consulta 
Tamanhos S a XXL

Por encomenda podemos personalizar o teu Hoody ou T-shirt. Juntamente com a marca "Deep Carp" 
podemos ter o teu nome ou logótipo da tua equipa... As possibilidades são infinitas!...

Personalizável 
Preço sob consulta 
Tamanhos S a XXL

"Hoody" 

Roupa

"T-Shirt" 



M.  Avenida da Republica 40 1º Esquerdo

3620-371 Moimenta da Beira

T.  (+351) 935 189 619

E.  deepcarpbaits@gmail.com

F.  www.facebook.com/deepcarpbaits

www.deepcarpbaits.com


