NEA ΦΡΟΥΤΕΝΙΑ
& ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ

Ανακαλύψτε τα Wilkee!

BLACK
ANGUS

Μια εντελώς
αναπάντεχη και
περίτεχνη μίξη:
παντρέψαμε με πάθος
την απαλότητα μιας
βάσης από γάλα με
την πλούσια γεύση του
dragon fruit.

Τη νέα μας φρουτώδη σειρά
5 γεύσεων, που ισορροπεί ιδανικά
ανάμεσα στην φρεσκάδα των
φρούτων και την απαλή συνοδεία
του γάλακτος.
Θα σας συνοδεύει όλη μέρα, χωρίς
να λιγώνει, χωρίς να κουράζει.
Η ΝΕΑ καλοκαιρινή σας συντροφιά!

GALLO
WAY

Ανακαλύψτε ένα
σούπερ καλοκαιρινό
προφίλ, με την
εξαιρετική γεύση
ενός ώριμου και
γλυκού μάνγκο, τέλεια
ισορροπημένου μέσα
σε ένα ποτήρι φρέσκο
γάλα.

LINCOLN
RED

Ώριμες ζουμερές
φράουλες και
φρεσκοκομμένα
σμέουρα, επιπλέουν
πάνω σε μια απαλή
κρέμα με έντονη
γαλακτώδη γεύση.
Ίσως ο πιο αγαπημένος
συνδυασμός στον
κόσμο...

MADE IN FRANCE

HIGH
LAND

Το καλοκαίρι έχει
χίλια πρόσωπα!
Φρούτα του πάθους
και απαλό γάλα,
χορεύουν σε ένα
εξωτικό κρεσέντο
γεύσεων!

WHITE
PARK

Τα αντίθετα έλκονται:
Όξινες νότες από
φρέσκο λεμόνι
ερωτοτροπούν με
τις γλυκιές από ένα
υπόστρωμα γάλακτος.
Πανδαισία!

Lemon

Red Fruit

Λεμόνι, λεμόνι λεμόνι!
Η πρωτότυπη γλυκιά
και δροσιστική γεύση
της
λεμονάδας
με
την προσθήκη ξινού
λεμονιού.

Κόκκινα φρούτα...
Αφρώδης λεμονάδα με
φρέσκο και ξινό μείγμα
ώριμων
κόκκινων
φρούτων.

Strawberry

Orange

Λεμόνι + Φράουλα
Όλη η γεύση της
φρέσκιας λεμονάδας με
ένα άγγιγμα γλυκών και
ώριμων φραουλών.

Το τέλειο πάντρεμα!
Όταν το πορτοκάλι και
το λεμόνι αγκαλιάζει
αρμονικά το ένα το
άλλο, το αποτέλεσμα
είναι μοναδικό!

TROPIKANIA

SUMMER TIME
Ένας πρωτότυπος
φ ρ ο υ τ ώ δ η ς
συνδυασμός dragon fruit, γκουάβα
και λεμονιού.
Ένα εξωτικό εξαιρετικά
φρέσκο
μείγμα!

Ένα νόστιμο κοκτέιλ
από φρούτα και
γλυκές λιχουδιές
που
συνδυάζουν
φράουλες, μπανάνες
και
μανταρίνια.
Ένα
φρουτώδες
αλλά και φρέσκο
πάντρεμα με το
Xtra Fresh εφέ της
Fruizee.

SUNSET LOVER

PURPLE BEACH
Ένα νόστιμο μείγμα
που συνδυάζει τη
γλυκύτητα
των
κόκκινων φρούτων
και την απτή γεύση
του λεμονιού σε
συνδυασμό πάντα
με το εφέ Xtra Fresh
του Fruizee.

Ένας πρωτότυπος,
ζουμερός
και
γλυκός συνδυασμός
ροδάκινου
και
σταφυλιού. Πάντα
σε συνδυασμό με
το εφέ Xtra Fresh
του Fruizee, το Purple Beach θα σας
εκπλήξει!

CRAZY MANGO

BLOODY SUMMER
Ένα νόστιμο ώριμο
και γλυκό μάνγκο
για να γευτείτε, σε
συνδυασμό με την
επιπλέον φρεσκάδα
της σειράς Fruizee.

APPLE COLA

Ένα
νόστιμο
φρουτώδες
και
γλυκό
μείγμα
κόκκινων φρούτων,
σταφυλιών
και
φραγκοστάφυλων.
Μια
πραγματική
απόλαυση
που
συνδυάζεται πάντα
με το εφέ Xtra Fresh
του Fruizee.

LEMON ORANGE MANDARINE
Ένα
εκπληκτικό
μείγμα του διάσημου αφρώδους
αναψυκτικού
και
της γλυκιάς γεύσης
του
μήλου
σε
συνδυασμό με το
εφέ Xtra Fresh.

Ένα νόστιμο μείγμα
εσπεριδοειδών
σε
συνδυασμό
με ένα εφέ Xtra
Fresh που θα σας
κάνει να νιώθετε
ότι είστε διακοπές
οποιαδήποτε στιγμή
του χρόνου!

KML

American Blend

Κλασικός ξανθός καπνός
KML
ενισχυμένος
με
γκουρμέ νότες βανίλιας και
καραμέλας.

Ξηρός, κλασικός ξανθός
καπνός
με
ελαφριές
φρουτώδεις νότες.

EastBlend

MLB

Ry4

Παραδοσιακός
τουρκικός
κλασικός καπνός.

Κλασικός ξανθός
καπνός με νότες
φουντουκιού και
μελιού.

Κλασικός
έντονος ξανθός
καπνός RY4 με
νότες βανίλιας
και καραμέλας.

Long Fills 60ml
Player

Major

Ένα υπέροχο μείγμα ξανθού
καπνού,
παλιό
ρούμι
βανίλιας και καρύδια macadamia ενισχυμένο με ένα
ελαφρύ άγγιγμα μαύρης
ζάχαρης.

Ελαφρώς γλυκά δημητριακά σε μια βάση γκουρμέ
καπνού
βανίλιας
που
συνοδεύεται από νόστιμα
μπισκότα.

Relax

Supreme

Famous

Γεύση καπνού,
καφέ, μπισκότου
και βανίλιας στα
καλύτερά τους!

Mix & Vape που
έχει ως βάση
γεύση καπνού,
καρύδα, μπισκότο
και βανίλια.

Mix & Vape με
βάση μπισκότο
και λαχταριστό
φουντούκι.

VAPE
MENU

Long Fills 60ml
Decano

Manga

Κλασική και μεστή γεύση
πούρου με έναν υπαινιγμό
καραμελωμένου αχλαδιού
που θα σε συναρπάσει. Το
απόλυτο All day vape υγρό!

H κλασική και μεστή γεύση
πούρου, του γνωστού σε
όλους Decano, τώρα και με
μια υπέροχη δόση μάνγκο.

Cop Juice Riggs

Chopin

Δημητριακά με κρέμα
βανίλιας με έναν υπαινιγμό
ποπ κορν.

Chopin... με βάση γεύση
καπνού,
μπισκότο
βουτύρου, βανίλια και
μπανάνα.

