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FLAVOR GUIDE
Taste the Greek Spirit
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H σειρά υγρών της HYDRA VAPOR αποτελεί μια επιλογή σύνθετων 
συνταγών που έχουν ως βάση ποιοτικά αρώματα  και σαν 

αποτέλεσμα γεύσεις που ξεχωρίζουν για την πολυπλοκότητά τους 
και την αποτύπωση όλων των βασικών συστατικών τους.

Aνακαλύψτε την ανυπέρβλητη γεύση και την 
ποιότητα της  νέας σειράς HYDRA VAPOR , η οποία 

θα σας ταξιδέψει  στον κόσμο των πολύπλοκων  και 
εντυπωσιακών συνταγών αρωμάτων. 

HYDRA
VAPOR
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HYDRA-VAPOR
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

HYDRA VAPOR - CHIMERA
Φράουλες, πουτίγκα βανίλιας, φυστικοβούτυρο.

HYDRA VAPOR - ECHIDNA
Καρύδα, φράουλες, γλυκάνισος, φλούδα λεμονιού, χυμός λάιμ, 
αψέντι.

HYDRA VAPOR - KERBEROS
Κρούστα καραμέλας, βανίλια, καβουρδισμένα φουντούκια.

HYDRA VAPOR - LERNEA
Καβουρδισμένα αμύγδαλα, Kentucky Bourbon, καρύδα, καστανή 
ζάχαρη, βανίλια.

HYDRA VAPOR - ORGASMUS
Φράουλες, ακτινίδιο, καρπούζι, ζαχαρωτό 
marshmallow.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ



4 www.hydra-vapor.com

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ HYDRA VAPOR
Το 2014, μια ιδέα εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση που έχει ως απόλυτο στόχο τα υγρά 
που θα αναπτυχθούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες τόσο σε αρχάριους αλλά κυρίως σε 
έμπειρους ατμιστές και να μην αφήνει καμία γευστική επιθυμία ανεκπλήρωτη. 
Μεταξύ μιας ομάδας φίλων που αναζητούσε πολύπλοκες συνταγές και υγρά, γεννήθηκε η 
ιδέα για ιδιαίτερες συνταγές που θα ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. 
Αυτή η ιδέα σε συνδυασμό με το πάθος για την παρασκευή ποιοτικών υγρών τέθηκε σε 
εφαρμογή.

Η HYDRA VAPOR αποφάσισε να κάνει το πρώτο άλμα και να απευθυνθεί στον μεγάλο κόσμο 
της κοινότητας των υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο . 
Ο πρώτος ακρογωνιαίος λίθος τοποθετήθηκε με ένα μικρό κατάστημα στην Γερμανία και 
ειδικότερα στο Aßlar και το brand HYDRA VAPOR πρωτοεμφανίζεται στο γερμανικό κοινό. 
Μετά από μόλις ένα χρόνο και μεγάλη ζήτηση, εμφανίζεται η ανάγκη για μια μεγαλύτερη 
επιχείρηση και έτσι δημιουργήθηκε μεγαλύτερος χώρος εργαστηρίων για ανάπτυξη νέων 
υγρών σύμφωνα με τις πιο αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές που πιστοποιούν την 
ασφάλεια και ποιότητα των αρωμάτων.

Το brand «HYDRA VAPOR» συνέχισε να αναπτύσσεται στην γερμανική αγορά μέσω ενός 
καινούριου χώρου στο Wetzlar και έγινε επίσης ευρέως αποδεκτό και αγαπητό στην τοπική 
ατμιστική κοινότητα. Με την ίδια φιλοσοφία και στα πλαίσια ανάπτυξης , η HYDRA VAPOR 
εγκαταστάθηκε επίσης στο Herborn και άνοιξε τις πόρτες για το νέο κοινό της. 
Το ταξίδι συνεχίζεται..
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ 

HYDRA VAPOR

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΆ

Μέσα από μακροχρόνιο πειραματισμό, 
δημιουργήθηκαν εκλεκτά premium υγρά:

Echidna, Chimera, Lernea, Kerberos, 
Orgasmus.

Δημιουργήθηκαν νέα υγρά με “in-house“ 
φιλοσοφία και στόχο να καλύψουν τις ανάγκες 
για κάτι πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό, 
τόσο για νέους ατμιστές αλλά ακόμη και για 
τους πιο έμπειρους.

Η σειρά της HYDRA VAPOR αποτελεί δημιούργημα 
Έλληνα παραγωγού που δραστηριοποιείται στη 
Γερμανία και η παρουσία των αρωμάτων στην 
Ελλαδα ήταν ένας απο τους βασικούς στόχους που 
τέθηκαν έπειτα απο την επιτυχημένη τους πορεία 
στη γερμανική αγορά.Η σειρά αποτελείται από 
σύνθετες συνταγές με εκπληκτικούς 
και πολύπλοκους γευστικούς συνδυασμούς που 
έρχονται να σας καθηλώσουν.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΡΓΆΣΤΗΡΙΆΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΤΆ ΠΡΟΪΟΝΤΆ ΜΆΣ
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Echidna
Aroma Longfill (15 ml)

Γεύση:        

Συστατικά:

Καρύδα, φράουλες, 
γλυκάνισος, φλούδα 
λεμονιού, χυμός λάιμ, 
αψέντι

100% 
Προπυλενογλυκόλη 
(PG), αρωματικές 
ουσίες

9,90 €

Chimera
Aroma Longfill (15 ml)

Γεύση:        

Συστατικά:

Φράουλες, 
πουτίγκα βανίλιας, 
φυστικοβούτυρο

100% 
Προπυλενογλυκόλη 
(PG), αρωματικές 
ουσίες

9,90 €

Η μεταξένια απαλότητα της χρυσοκίτρινης πουτίγκας που αναδύει το ήπιο άρωμα της βανίλιας, 
παντρεύεται ιδανικά με τις ζουμερές γλυκές φράουλες και το φυστικοβούτυρο, δημιουργώντας 
ένα εξαιρετικά απολαυστικό αποτέλεσμα! Το Chimera είναι ένας βελούδινος συνδυασμός 
γεύσεων που θα σας ενθουσιάσει με το εκρηκτικό του ταπεραμέντο! 

Οι φρέσκιες ζουμερές φράουλες και η δροσιά από τις φλούδες λεμονιού και τον χυμό λάιμ
προσφέρουν στην δημιουργία μιας άκρως παιχνιδιάρικης γεύσης! ’Επειτα, το ευχάριστo bitter
αψέντι παντρεύεται περίτεχνα με τον αρωματικό γλυκάνισο και την καρύδα. Η μοναδική 
συνταγή του Echidna θα σας προκαλέσει μαγικά αισθήματα και εικόνες!
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Kerberos
Aroma Longfill (15 ml)

Γεύση:        

Συστατικά:

Κρούστα καραμέλας,
βανίλια, 
καβουρδισμένα
φουντούκια

100% 
Προπυλενογλυκόλη 
(PG), αρωματικές 
ουσίες

Lernea
Aroma Longfill (15 ml)

Γεύση:        

Συστατικά:

Καβουρδισμένα 
αμύγδαλα, Kentucky 
Bourbon, καρύδα, 
καστανή ζάχαρη, 
βανίλια

100% 
Προπυλενογλυκόλη 
(PG), αρωματικές 
ουσίες

9,90 €

9,90 €

Αν θέλετε να ζήσετε πρωτόγνωρες γευστικές εμπειρίες, το Kerberos είναι αυτό που αναζητάτε. 
Τα δυνατά αρώματα από τα καβουρδισμένα φουντούκια με τις γλυκές πινελιές από την 
κρούστα καραμέλας δένουν αρμονικά, ενώ η βανίλια προσθέτει τις τελικές λεπτομέρειες , σε 
μια γεύση που πραγματικά διεκδικεί να σας μείνει αξέχαστη!

Όσοι αγαπούν τις εκλεπτυσμένες γεύσεις, το Lernea είναι το απόλυτο υγρό! Το παλαιωμένο σε
δρύινα, απανθρακωμένα βαρέλια Kentucky Bourbon συνδυάζεται ιδανικά με την γλυκύτητα
της καστανής ζάχαρης. Η μεστή ευωδία της βανίλιας με το χαρακτηριστικό άρωμα της εξωτικής
καρύδας αλλά και τις δυνατές γευστικές νότες των ψημένων αμυγδάλων οδηγούν στο γευστικό
αποτέλεσμα του Lernea που απλά θα σας σαγηνεύσει!
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Image by freepic.diller / Freepik

Orgasmus
Aroma Longfill (15 ml)

Γεύση:        

Συστατικά:

Φράουλα, ακτινίδιο,
καρπούζι, ζαχαρωτό 
marshmallow

100% 
Προπυλενογλυκόλη 
(PG), αρωματικές 
ουσίες

9,90 €

Τα αγαπημένα μαλακά ζαχαρωτά marshmallow συναντούν την γλυκόξινη γεύση του ακτινίδιου
και σε συνδυασμό με τις ζουμερές φράουλες και την δροσιά του καρπουζιού δημιουργούν το
τέλειο πάρτι στον ουρανίσκο σας! Το Orgasmus υπόσχεται να σας ταξιδέψει στις γεύσεις και τις
αναμνήσεις των παιδικών σας χρόνων!
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ 
ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΗΣ 

HYDRA VAPOR ΚΑΙ 
ΑΦΕΘΕΙΤΕ 

ΣΤΗΝ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ 

ΓΕΥΣΕΩΝ

www.hydra-vapor.com Image by ArthurHidden / Freepik



Εισάγονται και 
διανέμονται 
αποκλειστικά από την :

Κ110 ΙΚΕ 
Κ.Καρτάλη 110
Βόλος-Ελλάδα 

www.k110.eu   
info@k110.eu 

FLAVOR GUIDE

HYDRA
VAPOR




