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Fraktar smakkoncentrat över hela världen - 1% till 4% smakämnen
Vi gör smak för nästan vad som helst som kan smaksättas.
Vi är ett av de få (om inte det enda) smakföretagen som kommer att erkänna att
koncentrerad smak kan levereras ännu mer koncentrerad för att spara mycket pengar
och frakttid. Till exempel, smakkoncentrat du förmodligen redan är bekant med kommer i
en gallon, cirka 3,7 kilo och typiskt utgör smakerna basprodukt vid 10% av din formel.
Vissa marknader behöver 20% av denna smak beroende på vad du faktiskt smaksätter.
Några produkter såsom kaffebönor eller vatten kräver mycket mindre smak. Behöver
endast ca 1% av smakämnen.
Vi har lockat en stor global kundbas eftersom vi är villiga att erkänna att samma goda
smakformel kan sänkas ned ännu längre till vanligen 1% eller 2% av din totala formel i
stället för 10% -20% om vi tittar på just genomsnittlig smakanvändning.
Detta snabbar upp frakten eftersom det gör vår produkt lätt och minskar fartygsavgifter
kraftigt. Att göra detta hjälper våra kunder i hög grad att gå från att behöva långsamma
och dyra frakter minskade ner till nästan vanlig postleverans av sina produkter.
Detta kan inte göras med alla smaker, men de flesta smaker. Vissa smaker behöver hela
utrymmet för att vara smakrikt. Såsom en typisk gallon smakkoncentrat skulle fortfarande
behöva vara en gallon eller 3,7 kilo. Sockervadd är en exempel på en smak som inte kan
reduceras till en liten bråkdel eftersom smaken behöver hela utrymmet.
Andra orsaker till att en tillverkare kan vilja minska smakration är att de smaksätter dyra
små produkter såsom CBD-olja. När man arbetar med dyr ester eller ett dyrt extrakt, kan
smaken naturligtvis inte vara större delen av formeln. Det måste vara en liten del av
formeln.
Hur starka är våra smaker?
Även vår normala "koncentrerade" smak som vi säljer i storleken gallon är jämförbara i
kraft för vår bransch. De flesta smaker är så starka att om du lägger en droppe till ett 8 25
ml stort glas av sockervatten för att testa kan vara för mycket. Men vatten är lättare att
smaksätta än en stor molekyl såsom socker (godis), eller vegetabiliskt glycerin eller
propylenglykol.
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Våra smak-”sammansättningar" är så starka att bara doppa toppen av en tandpetare i dem,
och virvla runt i ett 25 ml glas vatten kan anses vara för mycket. Du kan prova de flesta
smaker i ett 25 ml glas av sockervatten.

Att arbeta med 1% - 4% smakföreningar
För de smaker vi säljer som en "förening" måste kunden hantera dem med respekt och
lika allvarligt som om de hanterar andra flyktiga föreningar. Dessa smaker är i grunden
starka och av farmaceutisk kvalitet. De är så starka att de måste spädas till något annat
före användning för att hjälpa skingra smaken eller om det finns en risk för smakfickor
som blir alltför koncentrerade. Bra material för att hjälpa jämn applikation kan vara en
olja eller propylenglykol. Så våra smakföreningar kan inte bara användas rakt in i en
vattenlösning, till exempel, utan späds ut med en del propylenglykol eller basolja.
Beroende på din produkt, säg kaffebönor, kan du köpa ekologisk rapsolja och använda
den. Din smak kan då anses vara "ekologisk" eftersom det mesta av din formel skulle
vara din ekologiska rapsolja.
Varför vi är ledande i formulering
Vi använder mycket dyra smakmaterial och det är vår spetskompetens och vårt
engagemang. De flesta smakhus använder de billigaste möjliga materialen i vinstens
namn. Vi investerar i våra material och ger din produkt en utmärkt smak som kunden
förmodligen aldrig har upplevt och inte kan hitta någon annanstans. Det pris vi är villiga
att betala för smakmaterial är en annan anledning till att vi är mycket svåra att klona eller
kopiera.
När din produkt säljer mycket bra kan du tro att en konkurrent vill försöka kopiera
formeln. De kommer inte särskilt långt när de inser hur dyra materialen faktiskt är, och få
smakhus har ens dem.
Hur länge tar vi på oss för att frakta?
Vi försöker att få alla beställningar transporterade inom 48 timmars kontorstid. Vissa
ovanliga anpassade formler kan ta längre tid och kunden skulle då vara i
överenskommelse innan betalning. Vi är inte ansvariga för tullfrågor, dock har mindre
vätskor låg profil och blir inte vanligtvis ett problem. Vi tycker inte om att leverera
internationellt från 20 november till det nya året, eftersom att frakta globalt under loven
är vanligtvis en besvikelse.
Internationell betalning
Vi accepterar internationella banköverföringar eller betalning via PayPal. Våra kunder
föredrar generellt banköverföringar på grund av olika växlingsavgifter.
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