Η Steam City Liquids με το French pipe πρωτοπορεί
δημιουργώντας αρωματικά μείγματα καπνού που
αντιπροσωπεύουν τον μοναδικό καπνό πίπας.
Οι δελεαστικές νότες μας φέρνουν στο μυαλό τα
αρώματα καπνού που πολλοί αγαπήσαμε.

Η κερασόπιτα της Steam City Liquids είναι
ένα απολαυστικό επιδόρπιο με γεύση κεράσι
αναμεμειγμένο με βουτυράτη βάση
ζαχαροπλαστικής και γλυκιάς ζύμης.

Ένα πλούσιο βελούδινο μείγμα καπνών που
σίγουρα θα ευχαριστήσει ακόμα και τον πιο
απαιτητικό ατμιστή παραδοσιακού καπνικού
υγρού για all-day vaping!
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Ένα κλασικό αγαπημένο δροσερό κοκτέιλ
με ανάμειξη μιας αληθινής μπανάνας
με μαύρο ρούμι σε μοναδική αρμονία
που μας δίνει ένα μοναδικό τροπικό ποτό!

Ένα μοναδικό κοκτέιλ με γεύση
ενός γλυκού ζουμερού ροδάκινου
να συνδέεται με μια νότα στημένου
Lime με απόλυτη ισορροπία
που θα σας μείνει αξέχαστο.

Αν ψάχνετε μια δροσερή και ελαφριά
γεύση μούρων, το Blueberry ice
είναι αυτό που ζητάτε. Φτιαγμένο με
βατόμουρα υψηλής ποιότητας και
χωρίς καμία έκπτωση στην απόλαυση.

Ανακαλύψτε μια μοναδική γεύση
από παράδεισο με ζουμερά και
γλυκά Mango. Το Mango ice έχει μια
χαρακτηριστική, μοναδική και δροσερή
γεύση που θα σας μείνει αξέχαστη.

Το Tribacco σας προσφέρει
μια καπνιστή καραμέλα βουτύρου
με νότες βανίλιας και απαλή γεύση
ξανθού καπνού.

Ώριμες γλυκές ζουμερές φράουλες.
Απλό και Νόστιμο!

Απαλός καπνός με ξηρούς
καρπούς και γλυκιά επίγευση
από καραμέλα.

Μπισκότο βουτύρου
με γλυκιά καραμέλα.

Αμερικάνικο blend καπνών.
Για All day άτμισμα!!

Σας παρουσιάζουμε το γνωστό
σε όλους γλύκισμα που αποτελείται
από κλασική κρέμα βανίλιας με την
προσθήκη σιροπιού καραμέλας.

Μετά από πολυετή εμπειρία στον χώρο του
ατµίσµατος και µε το πάθος που µας διέκρινε
για δημιουργία η STEAM CITY LIQUIDS
πήρε σάρκα και οστά τον Ιούνιο του 2020
µε μοναδικό στόχο να προσφέρουμε
στο αγοραστικό κοινό προϊόντα
που έχουν έμπνευση και υψηλή ποιότητα,
μεταφέροντας τη φλόγα της δημιουργίας σε όλους
καλύπτοντας τις ανάγκες του ατµιστή
σε όλα τα επίπεδα.
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VAPE
MENU

Colors 30ml
Apple Tobacco
Ένα
ημικαπνικό
με
αμερικάνικα
καπνά “δεμένα” και
ωριμασμένα στο κελάρι
με φλούδες μήλου.

Tobacco
Caramel
Συνδυασμός
ανατολίτικων και Δυτικών
καπνών άψογα δεμένα
μεταξύ τους και νότες
βανίλιας καραμέλας και
καμμένης ζάχαρης.

Tiramisu

Cuban Cigar

Το γνωστό σε όλους
γλυκό που τρώγεται με
κουτάλι έχοντας μια βάση
από μπισκότα σαβαγιάρ
βρεγμένα με καφέ και
καλύπτονται με κρέμα
από μασκαρπόνε, όλα
αυτά στον ατμόποιητή
σας.

Για τους μερακλήδες του
πούρου που θέλουν τις
κουβανέζικες νότες και
δεν θα τους κουράσει.

VAPE
MENU

Colors 30ml
Sweet Tobacco
Συνδυασμός
καπνών
από όλο τον κόσμο σε
αναλογίες που το τελικό
αποτέλεσμα είναι 1η
μη καπνικό με γλυκές
νότες βανίλιας και
ξηρών καρπών.

Apple Pear
Cream
Καραμελωμένο αχλάδι,
ώριμο ζουμερό μήλο
μέσα σε μία βάση από
κρέμες με τα στοιχεία
της βανίλιας σε τέλεια
αναλογία.

Cinnamon Cookie

Tobacco Cookie

Μπισκότο
κανέλας.
Γεύση και άρωμα που
μας
θυμίζουν
σπίτι
και που θέλουμε να
απολαμβάνουμε
κάθε
στιγμή. Τα αγαπημένα
μπισκότα κανέλας, με
το μοναδικό άρωμα και
την ισορροπημένη τους
γεύση μας κάνει παρέα
όλη μέρα.

Ένας
ημικαπνικός
συνδυασμός καπνών,
καμένης ζάχαρης και
μπισκότου σε μία τέλεια
αναλογία που το κάνει
το απόλυτο all day υγρό.

VAPE
MENU

HARDCORE 75ml

Elena

Julia

Επιλογή από κρέμες
και γλυκά μπισκότα
βουτύρου.

Καπνικό με επίγευση
καραμέλας βανίλιας και
μελιού.

Marianna
Καπνικό με τζίντζερ και
ίχνη από εσπεριδοειδή.

VAPE
MENU

HARDCORE 75ml

Eva

Nina

Ποτό με ρούμι, ανανά
και λάιμ “cuba libre”.

Kαπνικό με καβουρδισμένα δημητριακά.

Ilektra
Κρεμώδη
μίξη
ώριμες φράουλες.
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