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Изпращане на Вкусови Концентрати По Цялото Кълбо - 1% до 4% Вкусови
Съединения Ние правим вкусове за почти всичко, за което може да се направи вкус.
Ние сме една от малкото (ако не и единствените) компании за вкусове, които ще
признаят, че концентрираният вкус може да бъде доставян дори още по- концентриран,
за да ви спести значителна сума пари и няколко пъти за спедиция. Например,
концентратите с вкус, с които вероятно сте запознати, се разфасоват на галони от
около 3.7 килограма и обикновено вкусовата ароматна основа на продукта е около 10%
от вашата формула. Някои пазари се нуждаят от 20% от този вкус в зависимост от това
какво реално ароматизирате/овкусявате. Някои вкусове като кафените зърна или
водата имат нужда от много малко вкус - само 1%. Привлекли сме голяма глобална
клиентска база, защото сме склонни да признаем, че същата добра ароматна формула
може да бъда намалена обичайно на 1% или 2% от вашата обща формула, вместо
примерно на 10% - 20%, ако търсим просто най- среден вкус. Това ускорява
изпращането, защото прави продуктите ни леки и така се намаляват значително
таксите за експедиране. Правейки това, клиетите ни драстично се освобождават от
бавни и скъпи товари и така се получават почти обикновени пакети с големина за
обикновена поща. Това не може да бъде извършено с всички наши вкусове, но с почти
всички. Някои вкусове имат нужда цялото им пространство да бъде запълнено с
аромат и вкус. Поради това един типичен галон с такъв концентрат ще трябва да си
остане галон от 3.7 килограма. Пример за такъв вкус е захарния памук – той не може
да бъде намален до малка фрикция, защото вкусът трябва да запълни цялото
пространство. Друга причина, поради която производителите могат да желаят да
намалят съотношението на вкуса е факта, че те правят вкусове за скъпи малки
продукти като канабисово масло. Когато се работи със скъп естер или екстракт,
естествено, вкусът не може да бъде по-голямата част от формулата. Той трябва да бъде
малка част. Колко Силни Са Нашите Вкусове? Дори нашите нормални
„концентрирани” вкусове, които продаваме на галон, са сравними по сила с нашата
индустрия. Повечето вкусове са толкова силни, че ако добавите една капка към 250 мл
подсладена вода, за да тествате ефекта, ще видите, че това е прекалено голямо
количество. Водата е по-лесна да се овкуси, отколкото една голяма молекула като
захарната (например бонбони) или пък растителен глицерин или пропилен гликол.
Нашите вкусови "съединения" са толкова силни, че само едно потапяне на клечка за
зъби в тях и потапянето й в 250 мл вода е прекалено силно. Можете да направите
проба на всички вкусове в чаша с 250 мл захарна вода. Работа с 1%-4% Вкусови
Съединения С вкусовете, които продаваме като "съединения", клиентът трябва да се
отнася с уважение и толкова сериозен, все едно борави с летливи вещества. Тези
вкусове са особено силни и от фармацевтичен клас. Те са толкова силни, те трябва да
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се разреждат в нещо друго преди употреба, за да се разпръсне вкуса. В противен
случай съществува риск от неразтворени ароматни частици, които са прекалено
концентрирани. Добри примери за такова разреждане са олиото или пропиленгликола.
Нашите ароматни съединения не могат просто да бъдат използвани директно във воден
разтвор без да се разредят с пропиленгликол или базово масло. В зависимост от вашия
продукт, да кажем - кафени зърна, можете да си купите органично масло от рапица и
да използвате него. Вашият вкус би могъл след това да се счита за "органичен", защото
повечето от формулата ви ще бъде органично рапично масло. Защо Сме Лидери Във
Формулите Ние използваме много скъпи материали за вкусове и това е наше
предимство и ангажимент. Повечето компании за вкусове използват възможно найевтините материали в името на печалбата. Ние инвестираме в нашите материали, за да
дадем на своя продукт отличен вкус, който клиентът вероятно никога не е имал и няма
да може да намери никъде другаде. Цената, която сме готови да платим за вкусовите
материали е още една причина, поради която нас трудно могат да ни копират. Когато
вашият продукт се продава много добре, можете да сте сигурни, че конкурентите искат
да се опитат да копират формулата ви. Те обаче не могат да стигнат много напред,
понеже осъзнават колко скъпи са всъщност материалите и поради това само няколко
компании-къщи за вкусове ги притежават. Колко Време Отнема Спедицията? Стараем
се да изпращаме всяка поръчка в рамките на 48 бизнес часа. Някои необичайни
формули могат да отнемат по-дълго време и за това ще бъде сключено споразумение с
клиента преди плащането. Ние не отговаряме за проблеми с "митниците", но малките
количества течности с нисък профил обикновено не представляват проблем. Не
обичаме да изпращаме международни пратки между 20- ти Ноември до Нова Година,
поради факта, че има тежък трафик с транспорта в този период и може да се получи
недоволство. Международни Плащания Приемаме международни безкасови плащания
или плащания с Пейпал. Нашите клиенти обикновено предпочитат банкови преводи,
поради различните такси за обработка.
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