VAPE
MENU

Memories
Cool Fruit 50Δρχ
Μείγμα ροδάκινων και αχλαδιών
μαζί
με
ελαφριά
μέντα.
Καλοκαιρινές
αποδράσεις,
διακοπές
και
ένα
μαγικό
μείγμα δροσιάς και φρεσκάδας,
ροδάκινα και αχλάδια αρμονικά
ανακατεμένα με μια ελαφριά
δόση μέντας, ένας συνδυασμός
βγαλμένος από τις καλύτερες
αναμνήσεις των παιδικών μας
χρόνων…

Strawberry Cream
100Δρχ
Φράουλα και μπισκοτόκρεμα.
Ανοιξιάτικα
πρωινά
γεμάτα
αρώματα και γεύσεις, φράουλες
και κρέμα μπισκότου, ένας
συνδυασμός αρμονικά δεμένος,
θα σας κάνει να αισθανθείτε ξανά
παιδιά…

Vanilla Cream 200Δρχ

Cookie 500Δρχ

Κρέμα βανίλιας πάνω σε λεπτή
στρώση κέικ.
Αρώματα από τα παιδικά μας
χρόνια, βελούδινη κρέμα βανίλιας
πάνω σε μία λεπτή στρώση
σπιτικού κέικ. Αναμνήσεις και
γεύσεις παιδικές που απλά θα σας
συναρπάσουν!

Αφράτο μπισκότο με κρέμα
βανίλιας.
Ένας συνδυασμός που κανείς δεν
μπορεί να αντισταθεί, αφράτο
μπισκότο και κρέμα βανίλιας, μια
πανδαισία γεύσεων που θα σας
ταξιδέψει στον χρόνο…

VAPE
MENU

Memories
Golden 1000Δρχ

Sailor 5000Δρχ

Αμερικανικά και ανατολίτικα
κάπνα με μέλι.
Όταν παντρεύονται οι καλύτερες
ποικιλίες
Αμερικάνικων
και
Ανατολίτικων καπνών, ντυμένες
με το άρωμα του χρυσού μελιού,
τότε όλες οι αναμνήσεις ξυπνάνε
και σε ταξιδεύουν πίσω στον
χρόνο…

Καπνός πίπας με αρωματική
βανίλια.
Ώρα να σαλπάρουμε και τι
καλύτερο για παρέα από καπνό
πίπας ποτισμένο με αρωματική
βανίλια, ένα ταξίδι στο πέλαγος
των καλύτερων αναμνήσεων
μας…αισθανθείτε ξανά παιδιά…

Straight 10000Δρχ
Ένα ταξίδι στην παλιά Αθήνα,
καφενεία και το πλούσιο άρωμα
του καπνού δημιουργεί μια
παραμυθένια ατμόσφαιρα. Το
απόλυτο καπνικό υγρό, απλά
τσιγάρο, απλά τέλειο…

VAPE
MENU

Long fills 120ml
Signalman

Inspector

Kρέμα και χυμώδεις γλυκές
φράουλες θα σας κάνουν να
ερωτευτείτε αμέσως! Σας
λέμε με σιγουριά...ΔΕΝ έχετε
δοκιμάσει κάτι καλύτερο!

Είναι γνωστό ότι ο συνδυασμός
φίνου Kentucky Bourbon και
καρύδας
έχει
δημιουργήσει
ξεχωριστή τάση στα eliquids. Το
Inspector εμπνέεται από αυτό και
στρογγυλεύει το χαρμάνι γεύσεων
με νότες καραμέλας! Το προφίλ
του Inspector προβάλλει ισομερώς
την κρεμώδη καρύδα και την
απαλή γλύκα της καραμέλας με
το Bourbon να δίνει βάθος από
το παρασκήνιο. Ατμίζεται πολύ
ευχάριστα κάθε στιγμή της ημέρας!

All Aboard

Jubilee

Η γλυκιά και έντονα
εθιστική
φρουτώδης
γεύση των παγωμένων
σταφυλιών σε συνδυασμό
με πράσινα, τραγανά μήλα
δίνει σε αυτό το υγρό μια
εξωπραγματική υπόσταση
που θα σας συναρπάσει! Αν
σας αρέσουν τα παγωμένα
υγρά τότε θα το λατρέψετε!

Παγωμένο
Daiquiri φράουλα... είναι ό,τι
πιο ξεδιψαστικό έχει
δημιουργηθεί.
Φτιαγμένο με φράουλες,
ρούμι, χυμό lime και
ζάχαρη.
Οι παγωμένες φράουλες
δίνουν εξαιρετική υφή !

VAPE
MENU

Long fills 120ml
Transporter

The Lionel

Η
αναζωογονητική
γεύση της φυσικής
ALOE VERA με νόστιμο
πολτό και πρόσθετο
χυμό μάνγκο. Μοναδική
υφή,
καθαρή
και
αναζωογονητική γεύση!

Μια έκρηξη από γλυκά
μούρα που χύθηκε πάνω
από
θρυμματισμένο
πάγο για να δώσει
την τέλεια δροσιστική
γεύση.

Get Off

Invicta

Φρέσκα
κομμάτια
Aloe Vera με ελαφρώς
γλυκιά γεύση χυμού
σταφυλιού! Σερβίρεται
παγωμένο τις ζεστές
μέρες του καλοκαιριού
σας.

Μια έκρηξη από γλυκά
μούρα που χύθηκε πάνω
από
θρυμματισμένο
πάγο για να δώσει
την τέλεια δροσιστική
γεύση.

VAPE
MENU

Long fills 120ml
Regulator
Αυτά τα μπισκότα καφέ με
ελαφρύ
buttercake
κακάο
σίγουρα θα σας συναρπάσουν!
Οι καλύτερες ποικιλίες καφέ
σε συνδυασμό με το καλύτερο
μπισκότο
και
επικάλυψη
βούτυρο κακάο. Το Regulator
παίρνει την βραβευμένη συνταγή
μπισκότου της Steam Train και
δημιουργεί μια σκούρα εκδοχή
του, απλώνοντας βούτυρο κακάο
και εκλεκτές ποικιλίες καφέ!

Railroad
Cola,
παγάκια
και
φέτες
λεμονιού!
Αυθεντική γεύση με
πολλές
φυσαλίδες
να
κατακλύζουν
τον ουρανίσκο σας!
Ξεκούραστο
και
συνάμα εθιστικό υγρό
αναπλήρωσης
για
ολοήμερη χρήση!

Whistle

Timekeeper

Λεμονάδα.. Υπάρχει πιο
αναζωογονητικό ποτό ;
Γλυκιά έκρηξη με γεύση
λεμονιού.
Σε αυτή τη συνταγή η
καφέ ζάχαρη δίνει μια
ανεπανάληπτη ώθηση
στην φρέσκια λεμονάδα.

Το βραβευμένο υγρό
Timekeeper!
Το
καλύτερο
Μπισκότο
Βουτύρου Ζάχαρης που
θα έχετε ποτέ!
Τραγανό γύρω-γύρω,
πασπαλισμένο
με
κρυστάλλους ζάχαρης,
και μια γεύση γλυκιάς
βανίλιας!

VAPE
MENU

Long fills 60ml

Train To Heaven
∆εν αποκλείεται αυτό το τρένο να οδηγεί
στον παράδεισο της καπνικής απόλαυσης! Έξι
ποικιλίες καπνού αναμιγνύονται για να δώσουν
πολυπλοκότητα και χαρακτήρα σε ένα χαρμάνι
αυστηρά για όσους λατρεύουν τη φυσική γεύση
καπνού.

One Way Ticket
Συνδυάζει γεύση υψηλής ποιότητας καπνού από Ανατολή
και Δύση με τόνους λιωμένης γαλλικής καραμέλας.
Έχει ξηρό χαρακτήρα χωρίς ιδιαίτερες κορυφές, δεν
κουράζει και μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι
το ιδανικό καπνικό υγρό αναπλήρωσης για ολοήμερη
χρήση.Η ονομασία υποδηλώνει κάτι, εναπόκειται σε εσάς,
να το ανακαλύψετε!

