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Berry’s
MIX

Mysty
LycHee

Banana
snowfLakes

Γλυκά και ξινά κόκκινα
φρούτα με έντονα
δροσιστικό αποτέλεσμα.
Ένα απόλυτα
ισορροπημένο μείγμα.

Η εξωτική γεύση του
γλυκού λίτσι σε συνδυασμό
με ένα δροσερό αεράκι.
Νιώστε σαν να βρίσκεστε
σε ένα παραδεισένιο νησί!

Γλυκιά, ώριμη μπανάνα με
έναν υπαινιγμό παγωμένης
δροσιάς. Ιδανικό για το
καυτό καλοκαίρι!

Fruit
HIpster

Golden
PIpe

Funky
red

Blue
Magic

Δροσιστικό καρπούζι,
γλυκιά φράουλα σε
αντίθεση με το τραγανό
ακτινίδιο. Ο τέλειος
συνδυασμός φρούτων!

Μια απόλυτα ισορροπημένη
γεύση καπνού. Έντονη
αλλά όχι υπερβολική γεύση
που δεν γίνεται βαρετή!

Ζουμερά κόκκινα φρούτα
με αναζωογονητικό
τελείωμα Αφεθείτε
σε αυτή τη φρουτώδη
πανδαισία!

Σμέουρα, φράουλες, με
μια δροσερή έκπληξη
μενθόλης. Αφήστε τον
εαυτό σας να μαγευτεί από
αυτή την αξέχαστη γεύση.

VAPE
MENU

Long fills 60ml
Berry`S Mix
Κόκκινο μούρο με ένα δροσερό χτύπημα.
Αυτό θεσπέσιο υγρό είναι γεμάτο με τις
γεύσεις των γλυκών κόκκινων μούρων
και με ένα δροσερό και αναζωογονητικό
χτύπημα. Το γλυκό μείγμα από τέλεια
ώριμα μούρα, βουτηγμένα σε κρεμώδη
βάση, είναι ιδανικό για όλους τους λάτρεις
των φρέσκων φρουτώδων γεύσεων. Το
μείγμα Berry’s Mix προσφέρει την τέλεια
αρμονία μεταξύ της γλυκύτητας των
φρέσκων, ώριμων κόκκινων μούρων
και της ελαφριάς τάρτας μέντας, για πιο
φρέσκια γεύση.

Big Swapple
Η ερμηνεία μας για τις αγαπημένες
καραμέλες από ξινό-γλυκό μήλο.
Ξεκινώντας από μια ξινή βάση, το
υγρό εξελίσσει τη γεύση του με την
πάροδο του χρόνου, καταλήγοντας
σε ένα ευχάριστο γλυκό τελείωμα.
Το αγαπάμε απλώς και πιστεύουμε
ότι θα το κάνετε και εσείς!

Blue Magic

Easy Rider

To Blue Magic είναι ένα κύμα
γεύσης που θα σας κατακλύσει!
Το
Blue
Magic
συνδυάζει
διάφορες γεύσεις φρούτων, όπως
βατόμουρο, και φράουλα με αυτήν
της δροσερής μέντας. Μια μοναδική
πρωτότυπη γεύση!

Άγρια, σκληρή και ελεύθερη…Αυτή
είναι η στάση σας;
Δοκιμάστε αυτή την εκλεκτή γεύση
καπνού, νιώστε τη σκόνη του
δρόμου και τον ήχο της μηχανής
και γίνεται μέρος μιας νέας εποχής
ατμίσματος!

VAPE
MENU

Long fills 60ml
Glazed Berry Biscuit

Guava Sweet Sour

Κέικ με μούρα, κρέμα και
αμύγδαλα. Θυμάσαι ακόμα τη γεύση
αυτού του υπέροχου καλοκαιρινού
γλυκού; Σίγουρα οι γευστικοί
σας κάλυκες θα ζωντανέψουν
με αυτό το εκπληκτικό υγρό. Τα
μούρα χτυπήθηκαν στο κέικ και
καλύφθηκαν με κρεμώδη σάλτσα
αμυγδάλου. Τόσο καλό που θα
θέλετε να ατμίζετε ξανά και ξανά!

Τροπικό γκουάβα, φρουτώδες,
γλυκόπικρο.
Δεν
πρόκειται
για μια ακόμα γεύση Γκουάβα.
Έχουμε δημιουργήσει έναν τέλειο
συνδυασμό της ελαφρώς γλυκιάς και
ξινής γεύσης. Το Guava Sweet Sour
υγρό ατμίσματος είναι ένας γλυκός
και ξινός συνδυασμός που ταιριάζει
απόλυτα στους ατμιστές που τους
αρέσουν οι ξινές γεύσεις και η
διακριτική φρουτώδη γλυκύτητα.

Honey Hornet

Honey Moon

Ψάχνετε για μια υπέροχη γεύση
σνακ-πρωινού-μελιού;
Λοιπόν,
δοκιμάστε το νέο μας Honey Hornet. Με ένα εξαιρετικό
μείγμα καβουρδισμένων ξηρών
καρπών, γάλακτος, μπανάνας και
δημητριακών, εκλεπτυσμένο με
γλυκό μέλι, αυτό σίγουρα θα κάνει
τη δουλειά! Προχωρήστε και κάντε
μια βόλτα με το Honey Hornet!

Γλυκόπικρο αυθεντικό Honey
Moon. Αυτό που κάνει το Honey
Moon ξεχωριστό είναι ότι είναι η
γλυκύτητά του χωρίς να αφήνει
όμως γλυκιά γευστική επίγευση.
Θα λατρέψετε αυτή τη γεύση και
σίγουρα o μήνας του μέλιτος θα
διαρκέσει περισσότερο με αυτό το
εντυπωσιακό υγρό.

VAPE
MENU

Long fills 60ml
Jamaican Fruits

Mango Chill

Θα θέλατε να ατμίσετε λίγη
λιακάδα; Με ένα εκλεκτό μείγμα
χυμού ανανά, ροδάκινα που έχουν
ωριμάσει από τον ήλιο και μια δόση
από αμαρέτο, τα υγρά μας φρούτα
της Τζαμάικας θα μπορούσαν να
είναι η σωστή επιλογή για εσάς!

Τροπικό μάνγκο με δροσερό
χτύπημα.
Φέρτε μια γεύση από τροπικά νησιά
στο ηλεκτρονικό τσιγάρο σας με
έντονη αναζωογονητική απόλαυση.
Μια νόστιμη γεύση που είναι και
γλυκιά και αναζωογονητική. Απλά
χαλαρώστε και απολαύστε!

Milky Moo

Mr.Melon

Moooo γεύση, moooo fun, moooo
Milky Moooo! Ο συνδυασμός
φρουτώδους
φράουλας
και
νόστιμης λευκής κρέμας είναι τόσο
καλός… Moooo!

Ψάχνετε για ένα ηλιόλουστο μείγμα
φρούτων από μάνγκο, παπάγια και
πεπόνι μελιού, ντυμένο κομψά με
καπέλο μπόουλινγκ; Πηγαίνετε και
δοκιμάστε το νέο μας υγρό American Stars Mr. Melon, το οποίο
σας προσφέρει όλα αυτά. Κομψό,
φρουτώδες και τόσο πεπόνι!

VAPE
MENU

Long fills 60ml
Nutty Buddy Cookie

Peach’s Peaches

Το Nutty Buddy Cookie είναι απλά
γευστικότατο και πολύ νόστιμο!
Η γλυκιά νότα βουτυρένιου
μπισκότου, σε συνδυασμό με μια
μικρή γλυκύτητα βανίλιας, καθιστά
αυτό το υγρό ένα από τα αγαπημένα
μας: γλυκό, βουτυρένιου, Nutty!

Αυτά τα ροδάκινα δεν είναι
φυσιολογικά φρούτα! Η γλυκιά γεύση
και η ζουμερή αίσθηση προκαλούν
έκρηξη φρουτώδους στο στόμα σας.
Όπως είπαμε, δεν είναι φυσιολογικό
αλλά τόσο καλό!

R2Y2
Δοκιμάστε το και συνεχίστε ένα
ταξίδι σε έναν νέο γαλαξία! Το R2Y2
είναι μια γλυκιά γεύση καπνού,
με τη γλυκιά νότα της καραμέλας
με μια ελαφριά πινελιά βανίλιας.
Μετατρέποντας αυτές τις γεύσεις
σε ατμιστική εμπειρία, το R2Y2 είναι
ένα υγρό από το διάστημα.

Red Indiana
Είστε λάτρης των ξηρών, σχεδόν
τραχιών γεύσεων καπνού; Λοιπόν,
η Ιντιάνα θα μπορούσε να είναι το
υγρό της επιλογής σας. Συνδυάζοντας
τις
καλύτερες
αμερικανικές
γεύσεις καπνού, η Ιντιάνα μας έχει
μια παραδοσιακή νότα καπνού,
δημιουργώντας τη μνήμη μιας
καυτής ημέρας στην έρημο. Αυτό το
υγρό είναι η σωστή επιλογή για τους
ατμιστές που αναζητούν μια ανδρική
γεύση καπνού.

VAPE
MENU

Long fills 60ml
Strawberry Fields

Strawberry Queen

Υγρώδες, ζουμερό και πολλά
φρέσκα φρούτα! Σας αρέσουν
γλυκές και λιασμένες φράουλες
φρέσκες από το χωράφι; Αυτό το
υγρό θα χτυπήσει τη γλυκιά πλευρά
σας!

Φρέσκια, γλυκιά και δροσερή
φράουλα. Υπάρχει μόνο μία βασίλισσα
- η φράουλα! Γλυκό ως συνήθως
δροσερό όπως ποτέ άλλοτε. Ρίξτε
μια ματιά σε αυτό το μαγικό μείγμα
και δοκιμάστε εντελώς μια νέα
διάσταση της φράουλας σε υγρό. Με
αυτό το δροσερό αποτέλεσμα δεν
θα βαρεθείτε ποτέ.

Long fills 120ml
Cherry Cola

Timebomb Orange

Ο απόλυτα ισορροπημένος
συνδυασμός
κρύας
κόλας
και φρουτώδους κερασιού
δημιουργεί μια έκρηξη γεύσης
σε κάθε ουρανίσκο.

Φρεσκοστυμμένος χυμός από
υπέροχα ώριμα και ζουμερά
πορτοκάλια με ανθρακικό.

VAPE
MENU

Long fills 120ml
Cinnamon Crunch

Lemon Shake

Κανέλα, κορν φλέικς και γάλα.
Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
που δεν αγαπούν την κανέλα και
αυτό το υγρό προσφέρει στους
ατμιστές την τέλεια γεύση του
πρωινού - κανέλα, δημητριακά
και γάλα. Τί περισσότερο θα
μπορούσατε να ζητήσετε;

Ειδυλλιακό Lime με απαλό
φινίρισμα βουτύρου γάλακτος.
Το υγρό μας Lemon Shake είναι
η τέλεια αίσθηση γεύσης. Με
τη γλυκιά, κρεμώδη και απαλή
γεύση βουτύρου γάλακτος
που ενισχύεται με το λεμόνι
εσπεριδοειδών, είναι αυτό που
θα λατρέψετε.

Pistachio Milk

Fruity Gum

Άρωμα φυστικιού με μία
χαρακτηριστική
γαλακτώδη
νότα.
Αν σας αρέσουν τα φυστίκια,
πρέπει να δοκιμάσετε το υγρό
milkshake φυστικιού μας. Είναι
γαλακτώδες, είναι γλυκό και
με επίγευση ξηρών καρπών
ταυτόχρονα.

Παιχνιδιάρικη
Τσιχλόφουσκα
από ακτινίδιο και φράουλα.
Εάν οι αρωματικές τσίχλες είναι
πολύ γλυκιές για εσάς, γιατί
να μην δοκιμάσετε τις δικές
μας φρουτώδες; Συνδυάζει
την κλασική γεύση τσίχλας με
τόνους ακτινίδιου και φράουλας
για πιο ισορροπημένη γεύση.

