CURIEUX E-LIQUIDES
Η CURIEUX E-liquides είναι μια ομάδα ενθουσιωδών ατμιστών, στόχος της οποίας είναι η
δημιουργία και διανομή ποιοτικών υγρών, ώστε όλοι να μπορούν να βρουν μια γεύση που είναι
τέλεια για τα γούστα τους και να τους βοηθήσουν να μείνουν μακριά από τα τσιγάρα.
Εστιάζουμε στα ποιοτικά υγρά με τις καθαρότερες συνθέσεις, την τέλεια ισορροπία γεύσης και
την πρωτοτυπία των συνταγών μας.
Στόχος μας είναι να εκπροσωπήσουμε τη γαλλική γεύση για γαστρονομία και κομψότητα στη
βιομηχανία και να εργαστούμε σκληρά έτσι ώστε κάθε προϊόν να είναι κορυφαίας ποιότητας.
Η ομάδα μας αποτελείται από πρώην καπνιστές, που το άτμισμα μας έκανε να ξεφύγουμε από
την τραγική μοίρα που μας περίμενε. Έκτοτε, έχουμε φροντίσει να διαδώσουμε το πάθος μας
όσο το δυνατόν ευρύτερα.
Με τα υγρά Curieux, θα επωφεληθείτε από αυστηρά επιλεγμένα και αξιόπιστα υγρά, με πολλαπλές
γεύσεις.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ηλεκτρονικών υγρών CURIEUX
Η Curieux E-liquides είναι μια γαλλική μάρκα ηλεκτρονικών υγρών που δημιουργήθηκε
το 2015 στο Παρίσι. Γεννημένη από την επιθυμία να προσφέρει μια επιλογή απλών αλλά
επεξεργασμένων υγρών, χτίστηκε σταδιακά. Οι πρώτες δημιουργίες των ηλεκτρονικών υγρών
CURIEUX που κυκλοφόρησαν ήταν αυτές της Classic Edition, που ενώθηκαν γρήγορα από τις 3
πρώτες δημιουργίες της σειράς Astrale. Η διανομή των ηλεκτρονικών υγρών Curieux ξεκίνησε
μετριοπαθώς, στο κελάρι μιας παρισινής μπουτίκ, εκεί ήταν που προετοιμάστηκαν και στάλθηκαν
τα πρώτα κουτιά των ηλεκτρονικών υγρών μας.
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Στην έκθεση Vapexpo του Παρισιού το 2017, το ηλεκτρονικό υγρό Phoenix από την Astrale Edition έλαβε το βραβείο για το καλύτερο gourmet e-liquid. Αυτή η πρώτη επιτυχία ήταν το πρώτο
μεγάλο γεγονός στη ζωή της CURIEUX. Από εκείνη τη στιγμή, τα πράγματα επιταχύνθηκαν και
η CURIEUX άρχισε να αποκτά αναγνωρισιμότητα και πελάτες σε όλες τις γωνιές της Γαλλίας και
της Ευρώπης.
Μετά από αυτό, η CURIEUX δημιούργησε και κυκλοφόρησε τη σειρά TEA EDITION, με πολύ
ασυνήθης δημιουργίες, που αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη τεχνογνωσία της μάρκας και την
επιθυμία της να φέρνει πάντα περισσότερη δουλειά στις συνταγές της. Η σειρά ESSENTIELLE
δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια επιλογή από διάφορες γεύσεις καπνού από επιρροές
από όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά DESSERT, μια σειρά υγρών εμπνευσμένων από
παραδοσιακές γαλλικές γαστρονομικές λιχουδιές όπως οι Creme Brulee, Baba au Rhum και
Tarte Tatin, ακολουθούμενες αμέσως από το EDITION 1900, μια σειρά συνταγών φρούτων με
μια φυσική αίσθηση φρέσκων φρούτων από τον κήπο.
Η CURIEUX είναι πολύ περήφανη που είναι μία από τις επιλεγμένες μάρκες της Smok-E και είναι
πολύ χαρούμενη που εξυπηρετεί την ελληνική αγορά με ποιοτικά προϊόντα εδώ και αρκετά
χρόνια τώρα.
Αλλά από πού προέρχεται το όνομα της μάρκας e-υγρών CURIEUX; Ας επιστρέψουμε λίγο πριν
από τα ηλεκτρονικά καταστήματα τσιγάρων και τη διανομή ηλεκτρονικών υγρών, η Curieux
έκανε τα πρώτα της βήματα ως ένα εργαστήριο δημιουργικής αναψυχής και στη συνέχεια ως
γραφείο περιέργειας στην καρδιά του Παρισιού. Εξ ου και το όνομα CURIEUX, στα γαλλικά
σημαίνει “περίεργος”. Είναι ένα ωραίο μάτι στην αρχή αυτής της υπέροχης ιστορίας.
Με βάση αυτές τις αρχικές επιτυχίες και μια πολύ ελπιδοφόρα αρχή, στην CURIEUX επιθυμούμε
να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να αναζητάμε νέες ιδέες για να προσφέρουμε ποιοτικά
ηλεκτρονικά υγρά, προσφέροντας τόσο ευχαρίστηση στους ατμιστές όσο και ασφάλεια από
ένα άψογο προϊόν.
Η Curieux E-liquides είναι μια από τις πρώτες γαλλικές μάρκες ηλεκτρονικών υγρών που
χρησιμοποίησαν το Vegetol ως υποκατάστατο PG στα ηλεκτρονικά υγρά του. Έτσι, οι εκδόσεις
Dessert, Essentielle, 1900 και Natural, φτιαγμένες από 100% βάση VEGETOL, γεννήθηκαν.
Σήμερα, η Curieux E-liquides συγκεντρώνει μια ομάδα 8 ατόμων που ασχολούνται με τη
δημιουργικότητα, το μάρκετινγκ και τη λογιστική των προϊόντων και είναι παρούσα σε 14 χώρες
και 800 καταστήματα, με 53 γεύσεις από 7 διαφορετικές εκδόσεις. Το 2019, η Curieux e-liquid
έλαβε το δεύτερο βραβείο, με το Tiramisu e-liquid να ψηφίζεται ως το 3ο καλύτερο gourmet
στο Vapexpo στο Παρίσι.
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