
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!

Ψημένα Αμύγδαλα · Kentucky Bourbon · Καρύδα · Καστανή Ζάχαρη ·
Βανίλια

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!

Φράουλες · Πουτίγκα Βανίλιας · Φυστικοβούτυρο

Μπουκάλι: 60ml | Περιεχόμενο: 15ml

Lernea

Orgasmus

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!

Φράουλα · Ακτινίδιο · Καρπούζι · Marshmallow

Οι φρέσκιες ζουμερές φράουλες, η εξωτική ελαφριά
καρύδα 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. Η μοναδική συνταγή του
Echidna θα σας προκαλέσει μαγικά αισθήματα και
εικόνες!

Φράουλες · Καρύδα · Γλυκάνισος · Φλούδα
λεμονιού · Χυμός λάιμ · Αψέντι

Echidna Kerberos

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 βάζει τις τελικές
πινελιές με λεπτομέρεια, σε μια γεύση που
πραγματικά διεκδικεί να σας μείνει αξέχαστη!

Κρούστα καραμέλας · Βανίλια · Καβουρδισμένα
φουντούκια

Chimera



The perfect combination of coconut, fine Kentucky Bourbon, roasted
almonds, brown sugar and vanilla bourbon. A delicate mix which will
wonderfully surprise you.

Kentucky Bourbon · Coconut · Almonds · Brown Sugar · Vanilla · Bourbon

Delicious sweet strawberries, submerged in golden-yellow
custard, with a delicate addition of peanut butter. A complicate
mix for the ultimate taste pleasure.

Peanut butter · Strawberries · Vanilla pudding

Bottle: 60ml | Content: 15ml

Lernea

Orgasmus

Carefully selected fresh strawberries splash with
ripe kiwi, combined with watermelon. A total
fruity summer orgasm which is topped up with
the sweetness of a marshmallow.

Strawberry · Kiwi · Watermelon · Marshmallow

Fresh, natural and sweet strawberries meet with
light anise, wrapped in lemon peel and lime juice
and rounded off with a few drops of absinthe.

Fresh Strawberries · Coconut ·  Anise · Absinth ·
Lemon peel · Lime juice

Echidna Kerberos

Authentic taste of roasted hazelnuts, deliciously
covered from a caramel crust which is garnished
with sweet and rich taste of vanilla.

Caramel crust · Vanilla beans · Roasted
hazelnuts

Chimera


