VAPE
MENU

Dark Lake Kentuky

Long Fills 30ml

Η TNT VAPE αποφάσισε να εμπνευστεί
από το έργο του εργοστασίου πούρων
του Brissago στα σύνορα ΙταλίαςΕλβετίας. Συγκεκριμένα στα σφιχτά
και κοντά πούρα τους, τυλιγμένα με
τον καλύτερο καπνό του Κεντάκυ,
από από την περιοχή Σπρίνγκεντ του
Τενεσί. Το όνομα δεν είναι τυχαίο: Θα
βρείτε ένα γεμάτο σώμα Κεντάκι με μια
πιο σκοτεινή από την κανονική νότα,
όπου ολοκληρώνεται με την παρουσία
της ποικιλίας Latakia. Ένα μείγμα
κατάλληλο για βραδινό μπράντυ για
απαιτητικούς ουρανίσκους!

Virginia Highlands

Silent Hills

Η TNT VAPE αποφάσισε να σας
οδηγήσει για να ανακαλύψετε τα
Highlands της Σκωτίας. Το μείγμα
n.626 αποτελείται από Virginia
BrightLeaf (μια συγκεκριμένη
Βιρτζίνια αποξηραμένη με
κάρβουνο αντί στον ήλιο), Oriental
Tobacco που δίνουν χαρακτήρα
και σώμα αλλά και μία ελαφρώς
πικάντικη γεύση στο μίγμα.

Απολαύστε πλούσιες καπνικές
νότες με την ποικιλία Perique!
Πρόκειται για ένα από τα πιο
περιζήτητα καπνά, που αποκτά το
πλούσιο άρωμά του ύστερα από
πολύμηνη ωρίμανση σε βαρέλια.
Την απόλαυση ολοκληρώνει η
γεμάτη γεύση του καπνού Burley,
δημιουργώντας ένα φρέσκο και
ξεκούραστο καπνικό συνδυασμό,
ιδανικό για το καθημερινό σας
άτμισμα.

Trinidad Avana

Balkan Sobranie

Το Trinidad Avana είναι ένα μείγμα
δύο διαφορετικών ποικιλιών
εξωτικών καπνών πούρων σε ίσες
δόσεις ώστε να δωθεί το κλασικό
σώμα των πούρων “Αβάνα” και
μίας ακόμη τρίτης ποικιλίας που
καλλιεργείται στην Ουρουγουάη.
Η χαρακτηριστική του γεύση
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους
φίλους των πούρων και θα
αποκτήσει πιστούς οπαδούς που
δεν την αλλάζουν με τίποτα άλλο.

Η TNT VAPE έχει τιμή να
παρουσιάσει την ερμηνεία του
περίφημου μίγματος αριθ. 759
από τον καπνικό οίκο Sobranie
του Λονδίνου. Το γνωστό ως Balkan Sobranie 759 είναι ένα μείγμα
στο οποίο η παρουσία του Latakia
κυριαρχεί, η γλυκάδα από την
ποικιλία Βιρτζίνια σε συνδυασμό
με ανατολίτικα καπνά σας οδηγεί
σε ένα γευστικό ταξίδι!

VAPE
MENU

Long Fills 60ml

Booms Vct
Μια κρέμα βανίλιας με ελαφριές καπνικές
νότες, που θα ικανοποιήσει ακόμη και όσους
δεν προτιμούν τα καπνικά υγρά συνήθως!
Η ελαφρώς καρυκευμένη κρεμώδης βάση
συνδυάζεται με μια ήπια και μοναδική γεύση
καπνού, με αποτέλεσμα ένα μοναδικά απαλό
και γλυκό μείγμα.

Booms Vct
Μια κρέμα βανίλιας σφυρηλατημένη με
επιπλέον καπνικές νότες! Η ελαφρώς
καρυκευμένη κρεμώδης βάση, συνδυάζεται
εξαιρετικά με την καπνική γεύση και τις λεπτές
αποχρώσεις ενός καλού ποτηριού μπράντυ.

