VAPE
MENU

Lamda - Long Fills 60ml
RY-L

Tetraploid

ΛΕΜΟΝΙ + LIME Ξεχωριστό...
Μία διαφορετική προσέγγιση
στα RY, όπου κυριαρχεί το λεμόνι
και το λαιμ που στρογγυλεύει
τις γλυκές νότες.
Ένα υγρό όπου όσο περνάει
ο καιρός θα παρουσιάζει και
διαφορετικά χαρακτηριστικά,
με τον καπνικό χαρακτήρα
να αλλάζει τις γευστικές
ισορροπίες.

Καλοκαιρινό...
Το Tetraploid της Lamda είναι η
γεύση που θα σας συντροφεύει και
θα σας δροσίζει σε όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού, ενώ τον υπόλοιπο
χρόνο είναι σίγουρο πως θα σας ξυπνά
όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις!
αλλά και για όλο το χρόνο...
Ένας ιδιαίτερος χυμός όπου το καρπούζι
και η φράουλα δένουν αρμονικά μεταξύ
τους και πλαισιώνονται διακριτικά από
χυμούς πορτοκαλιού και lime.

Sinatra

Gaucho

Το Sinatra είναι ο μικρός αδερφός
του Gaucho που πριν από περίπου
7 χρόνια μπήκε στο.. ντουλάπι
και έδωσε αρχικά την δόξα στον
μεγάλο αδερφό. Πρόκειται λοιπόν
για μια παραλλαγή της καπνικής
βάσης του Gaucho, με ελαφριές
νότες καραμέλας, την σαντιγί και
τη κρέμα να έχουν υψηλότερη
βαρύτητα, καθώς και μία ελαφριά
νότα από δημητριακά.

Ένα κλασικό καπνικό από την
Lamda που συνδυάζει απαλή
κρέμα με πολύ ελαφριές νότες
καραμέλας και φράουλας, ενώ
εξαιρετικά διακριτική είναι η
παρουσία από σαντιγύ.
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Lamda - Long Fills 60ml
Yaya Dream
Ένας από τους γνωστότερους
κλώνους με φανατικούς φίλους
(και εχθρούς) στην Αμερική που
«πειράχτηκε» για να δώσει καλύτερο
αποτέλεσμα, τώρα διαθέσιμο και σε
συσκευασία mix shot 12ml/60ml
από την Lamda! Το γευστικό
αποτύπωμα είναι ένας συνδυασμός
από κρέμα μπανάνα, φράουλα, dragonfruit καθώς και επιπλέον ελαφριές
νότες άλλων... μυστικών φρούτων.
Όπως καταλάβατε, πρόκειται για
έναν συνδυασμό άσπονδων φίλων
(γλυκό/ξινό) που... “μαλώνουν” για
το ποιος τελικά θα επικρατήσει!
Απευθύνεται κυρίως στους fan των
dripper’s.

Yoda
Το Yoda δουλεύτηκε με στόχο να
“γράψει” καλύτερα σε ατμιστές που
αρέσκονται στο ντουμανάτο άτμισμα,
αλλά παράλληλα ζητούν το μέγιστο
σε απόδοση γεύσης. Το αποτέλεσμα
είναι και πάλι ένα υγρό που δεν
ακολουθεί τις... ατμιστικές μόδες,
αλλά παράλληλα είναι όσο το δυνατόν
πιο κοντά στις γευστικές απαιτήσεις
του Έλληνα ατμιστή και της συνεχώς
αυξανόμενης παρέας των φίλων
της Lamda. Το υγρό συνδυάζει δύο
βασικά προφίλ. Αυτό που σαφώς
κυριαρχεί είναι η “πουρίσια” από τα
γνωστά air-cured καπνά που δίνουν
μία γεμάτη & ελαφρώς γλυκιά γεύση,
σε συνδυασμό με λίγη βιρτζίνια που
κουμπώνει το γευστικό προφίλ. Στο
υγρό υπάρχουν κι άλλα στοιχεία τα
οποία το “στρογγυλεύουν” γευστικά
με απώτερο σκοπό να αποφευχθεί η
όποια παρουσία γλυκαντικών.
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Alchemy
Sweet Tooth

Natillak

To Sweet Tooth συνδέει δύο
βασικά γευστικά προφιλ. Μια
πολύ ελαφριά κρέμα από φυστίκι
και ελάχιστο μπισκότο, η οποία
και πλαισιώνει τον καπνικό
χαρακτήρα του. Είναι ένα υγρό
για τους λάτρεις των ξηρών
καρπών, χωρίς όμως την γνωστή
γεύση της πυραζίνης.

Το καπνικό “αδερφάκι” της Molly με την βάση της βανίλιας,
καπνικά κομμάτια από το Yoda
να γεμίζουν την γεύση, μαζί με
ελάχιστους ξηρούς καρπούς
στο τελείωμα. Στις πρώτες
ημέρες η βανίλια και το καπνικό
κυριαρχούν, ενώ όσο παλαιώνει
εμφανίζονται και τα γευστικά
κομμάτια του puzzle που
βρίσκονται στο παρασκήνιο.

Molly
Μία γεύση που έλειπε.
Καθαρόαιμη
γλυκιά
κρέμα
βανίλιας, με υποψία μπισκότου.
Το άρωμα έχει σχεδιασθεί
στο εργαστήριο της Lamda και παράγεται στην Γαλλία
αποκλειστικά για την Lamda.
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Alchemy
Latte

Fidel

Όπως προδίδει και το όνομά του,
το γευστικό αποτύπωμά του Latte
είναι καφές με γλυκιά κρέμα. Σε
ατμοποιητές καλής γευστικής
ανάλυσης
θα
εμφανιστούν
κρυφές νότες από καμένη
ζάχαρη, μπαχαρικά, καραμέλα
και μήλο.

Ίσως το πιο ιδιαίτερο υγρό της
σειράς!
Επιλεγμένα καπνά, μείγμα από 3
βανίλιες και ελάχιστη καραμέλα.

Shisha
Το Shisha συνδυάζει δύο
γεύσεις από μήλo, κρέμα και
δύο διαφορετικές βάσεις από
καπνά. Το γευστικό προφίλ στο
μήλο που “αγκαλιάζει” γευστικά
το άρωμα, ανεβάζει τις ξινές
νότες στο τελικό αποτέλεσμα.

