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Frakt smaken konsentrerer hele verden - 1% til 4% smaks
Vi smake for nesten alt som kan være flavored.
Vi er en av de få (om ikke den eneste) smaken selskapene vil innrømme at konsentrerte
smaken kan leveres enda mer konsentrert for å spare en masse penger og reisetid. For
eksempel, konsentrerer smaken er du sannsynligvis allerede kjent med kommer i en
gallon, ca 3,7 kilo, og vanligvis representerer smaker grunnleggende produkt på 10% av
din formel. Noen markeder trenger 20% av denne smaken avhengig av hva du faktisk
smaken. Enkelte produkter som for eksempel kaffebønner eller vann krever mye
mindre smak. Trenger bare omtrent 1% av smaksstoff.
Vi har tiltrukket seg en stor global kundebase fordi vi er villige til å innrømme at den
samme gode smaken formel kan senkes ytterligere til vanligvis 1% eller 2% av din
totale formelen i stedet for 10% -20% hvis vi ser på bare gjennomsnittlig smaken bruk.
Dette gjør frakten som det gjør produktet vårt enkelt og reduserer fartøysavgifter kraftig.
Å gjøre dette vil hjelpe våre kunder sterkt å gå fra å ha trege og dyre fraktratene falt ned
til nesten normal postlevering av sine produkter.
Dette kan ikke gjøres med alle smaker, men de fleste smaker. Noen smaker ha hele
plassen å være smakfull. Som en typisk gallon av smaken konsentrater ville fortsatt å
være en gallon eller 3,7 kilo. Bomull er et eksempel på en smak som ikke kan
reduseres til en liten brøkdel som smak, hele plass.
Andre grunner til at en produsent kan være lurt å redusere smaken rasjon er at smaken
dyre små produkter som CBD olje. Når man arbeider med kostbart ester eller et dyr
ekstrakt smak kan selvsagt ikke være den viktigste delen av formelen. Det må være
en liten del av formelen.
Hvor sterke er vår smak?
Selv vår normal "konsentrert" smaken som vi selger i gallon størrelse er sammenlignbare
i kraft til vår bransje. De fleste smaker er så sterk at hvis du legger til et fall til en 8 25ml
stort glass sukkervann for testing kan være for mye. Men vann er lettere å smak enn et
stort molekyl, slik som sukker (drops) eller vegetabilsk glyserin eller propylenglykol.
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Vår smak "assemblies" er så sterk at bare dyppe tuppen av en tannpirker i dem og
virvlende i en 25 ml glass vann kan anses for mye. Du kan prøve de fleste smaker i en 25
ml glass sukkervann.
Arbeide med en% - 4% smaks forbindelser
For de smakene vi selger som en "sammensatt" kunden må håndtere dem med respekt
og like alvorlig som om de håndterer andre flyktige forbindelser. Disse smaker er
fundamentalt sterk og farmasøytisk karakter. De er så sterke at de må fortynnes til noe
annet før bruk for å fjerne smaken eller det er en risiko for smaks lommene blir for
konsentrert. Godt materiale for å hjelpe til og med anvendelse kan være en olje eller
propylenglykol. Som våre aromastoffer kan brukes ikke bare rett inn i en vandig
oppløsning, for eksempel, uten å bli fortynnet med en del eller propylenglykol basisolje.
Avhengig av produktet, sier kaffebønner, kan du kjøpe økologisk rapsolje og bruke den.
Din smak kan da bli betraktet som "organisk" fordi de fleste av formelen ville være
økologisk rapsolje.
Hvorfor vi er lederne i formuleringen
Vi bruker svært dyre smaken materialer, og det er vår kompetanse og vårt engasjement.
De fleste smakhus bruker de billigste mulige materialer av vinens navn. Vi investerer i
våre materialer og gi produktet en utmerket smak at kunden sannsynligvis aldri opplevd,
og kan ikke finne noe annet sted. Prisen vi er villige til å betale for smaken materialer er
en annen grunn til at vi er svært vanskelig å klone eller kopiere.
Når produktet er selger svært godt, tror du at en konkurrent vil prøve å kopiere formelen.
De vil ikke komme veldig langt når de innser hvor dyrt de materialer som faktisk er, og få
smakhus selv har dem.
Hvor lenge skal vi sette på å transportere?
Vi prøver å få alle bestillinger sendes innen 48 timer etter kontortid. Noen uvanlige
definerte formler kan ta lengre tid, og kunden vil da være enige før betaling. Vi er ikke
ansvarlig for toll, men har mindre væske lav profil og er vanligvis ikke et problem. Vi
liker ikke å levere internasjonalt fra 20 november til det nye året, fordi det skipet globalt
i løpet av ferien er vanligvis en skuffelse.
Internasjonal betaling
Vi aksepterer internasjonale bankoverføringer eller betaling via PayPal. Våre kunder
generelt foretrekker bankoverføringer, på grunn av ulike utveksling avgifter.
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