VAPE
MENU

Long Fills 120ml
Frogs
Τι πιο νόστιμο?
Αυθεντικό μπισκότο
βουτύρου πλούσια
πασπαλισμένο από
μια γλυκιά κρέμα που
το αγκαλιάζει και το
απογειώνει!!!

Eagle
Καπνικό χαρμάνι
καβουρδισμένο που
στην εισπνοή φέρνει
την γεύση του καπνού
ενώ στην εκπνοή θα
γευτείτε απίστευτες
ημίγλυκες νότες
από την γεύση
της βανίλιας, της
καραμέλας και της
candy sugar!!!

Shark

Panda

Αναζωογονητικό
ποτό...
Ήρθε να μας
ξεδιψάσει! Οι νότες
εξωτικού μάνγκο και
ζουμερού ανανά...
Δροσιστικό!
...δένουν δροσιστικά
με την παγωμένη
μέντα

Γιαγιαδίστικο...Γλυκό
Η γνωστή συνταγή
της γιαγιάς που
απογειώνει το
οποιοδήποτε
γλύκισμα.
Κανείς δεν μπορεί να
αντισταθεί στην γεύση
αυτή! Vanilla custard πλαισιωμένη με
πλούσια καραμέλα!!!

VAPE
MENU

Long Fills 120ml
Bears

Monkey

Καλοκαιράκι...
Το απόλυτο καλοκαιρινό
άρωμα ήρθε για να μας
αφήσει άφωνους!
Ξεχωρίζει...
Αποτελείται από ένα
καταπληκτικό άρωμα
από φρέσκια σπιτική
λεμονάδα συνδυασμένη
από την δροσιά του
δυόσμου!!

Χρυσές κ ταυτόχρονα
τραγανές νιφάδες
δημητριακών, με
φρεσκοκομμένα
αμύγδαλα
και μπανάνες
βουτηγμένες σε
φρέσκο γάλα! Η
τελειότητα παραμένει
ευχάριστα στον
ουρανίσκο!

Rhino

Rabbits

Γεμιστό Donut...
Λιώνει στο στόμα
Πλούσια γλυκιά
ζύμη από φρέσκο,
λαχταριστό ντόνατ
γεμισμένο με
μαρμελάδα blueberry και εθιστική
γλυκιά κρέμα!
Προσοχή! Θα σας
συναρπάσει!

So smooth...
Ότι λαχταρίσαμε το
βρήκαμε σ’αυτό το
υγρό αναπλήρωσης!
Kρεμώδεις και
χυμώδεις γλυκές
φράουλες κάνουν
τόσο smoothie το
υγρό μας!!!!

VAPE
MENU

Long Fills 120ml
Hornets
Καλοκαιράκι...
Ποτέ ξανά το πράσινο
μήλο δεν αγκάλιασε
τόσο τρυφερά το γλυκό
σταφύλι!
Δροσιά...
Σ’ αυτό το Flavor shot
όλα δένουν αρμονικά
κάτω απ την σκία της
δροσερής μενθόλής!

Gargoyle
Συνδυασμός γεύσεων
που αναδεικνύει την
αυθεντικότητα ενός
Kentucky Bourbon!
Έκρηξη γεύσεων...
Ελαφρώς ψημένη
καρύδα, καβουρδισμένα
αμύγδαλα, βαθύ άρωμα
βανίλιας Μαδαγασκάρης
και καραμελωμένη
μαύρη ζάχαρη!

Piranhas

Turtle

Το ζήτησες.Το
πραγματοποιήσαμε. Το
αντέχεις; Τόση δροσιά σε
ένα υγρό αναπλήρωσης
δεν ξανάγινε! Συνδυάσαμε
τα αρώματα των
εσπεριδοειδών φρούτων
με τη δροσιά της μενθόλης
και δημιουργήσαμε ένα
αναζωογονητικό υγρό!
Freezing of the brain!!

Το άκρως καλοκαιρινό
υγρό αναπλήρωσης
ήρθε από την mascot!
Μια υπέροχη γεύση
για καλοκαιρινές
και μέρες, άκρως
αρωματική, δροσερή
γεύση καρπουζιού
που θα σας συνοδεύει
παντού!!

VAPE
MENU

Long Fills 120ml

Elmer
Vanilla tobacco!

Stallion

Viper

Απολαυστικό
Strawberry
cheesecake!

Η κανέλα πιο spicy
απο ποτε!!!!

Fox

Goriilla

Η αλεπού δεν μπορούσε
να λείπει από την σειρά
Mascot. O γνωστός
μηλοκλέφτης εισχώρησε κ
στα Flavor shot. Αυθεντικός
Μηλίτης ζυμωμένος από
αναζωογονητικά, αφρώδη
και ταυτόχρονα ζουμερά
μήλα διαφόρων ειδών και
ποικιλιών!

Φρεσκοψημένη τάρτα
λεμονιού από το
ζαχαροπλαστείο στον
ατμοποιητή σας! Πλούσια
κρέμα με ξύσμα λεμονιού
και μαρέγκα παντρεύεται
με φρεσκοψημένη ζύμη
τάρτας, με μια ιδέα
μπισκότου. Το αποτέλεσμα?
Συναρπαστικό!!!!!!

