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Rozvoz aromatických koncentrátů po celém světě- 1% až 4% aromatických
složek Vyrábíme aroma pro cokoliv, co může být ochuceno.
Jsme jedna z mála (ne- li jediná) firem s ovocnými aromaty, která uznává, že
koncentrátová aromata mohou být odeslána ještě více koncentrovaná , aby Vám značně
ušetřila peníze a zkrátila dobu dodání. Například, jste pravděpodobně zvyklí, že
ochucené aroma přichází v galonu, to je asi 3,7 kg a s typickým základním aroma(10%
ve vzorci). Některé trhy potřebují 20% těchto aromat v závislosti na tom, co chtějí
ochutit. Několik produktů, jako jsou kávová zrna nebo voda, vyžadují mnohem méně
aroma než ostatní. Potřebují jen asi 1%.
Již jsme zaujali velký počet zákazníků, tím, že jsme schopni snížit množství aroma a
přitom zachovat dobrou chuť, dokonce při použití 1% nebo 2% aromatu místo běžně
užívaných 10% až 20%.
Náš produkt je lehčí a díky tomu se sníží poplatky za dopravu a zrychlí se doručení.
Tím ulevíme našim zákazníkům od pomalého a nákladného doručení jejich zásilky.
To ale není možné se všemi aromaty, ale s většinou ano. Některá aromata potřebují být v
běžném větším množství, aby správně dochucovaly. Typický galon našeho koncentrátu
má 3,7 kg. Například Cukrovou vatu nelze redukovat na nepatrný zlomek.
Jiným důvodem výrobce může být snížení množství aroma, protože aromatizace
drobných výrobků je drahá, jako je např. CBD olej. U drahých esterů nebo extraktů,
aroma nemůže zaujímat většinu vzorce. Musí to být jenom malá část.

Jak silné jsou naše příchutě?
Dokonce náš aroma “koncentrát”, který prodáváme v 1 galonu, je přirovnatelný k síle
několika galonů naší konkurence v oboru. Většina aromat je tak silná, že, když přidáte
jedinou kapku do 250 ml vody, tak to může být přílíš koncentrované. Samozřejmě je
jednodušší dochutit vodu než látky s většími molekuly, jako například cukr
(sladkosti), rostlinný olej nebo propylenglykol.
Naše aromata “kombinace” jsou natolik silné, že když do nich namočíte párátko a
zamícháte s ním 250 ml vody, tak voda může být až příliš koncentrovaná. Můžete
tak ochutnat většinu aromat ve 250ml sklenici.
Práce s 1%-4% aromatických složek
U příchutí, které se prodávají jako “sloučeniny” je zákazník povinen s nimi zacházet s
respektem, stejně jako kdyby pracoval s jinou těkavou sloučeninou. Tyto aromata jsou
silné a farmaceutické kvality. Jsou natolik silné, že se před použitím musí něčím zředit,
aby se tak rozptýlila chuť, protože je tu riziko vzniku aromatických kapes, které mohou
být příliš koncentrované. Látky, které mohou dobře posložit k ředění jsou olej nebo
propylenglykol. Takže naše aromatické sločeniny nemohou být správně použity, když
nebudou naředěny propylenglykolem nebo nějakým základním olejem.
To závisí na výrobku, třeba u kávových zrn, můžete použít řepkový olej. Vaše aroma
potom může být považováno za “bio”, protože většina z vašeho vzorce bude řepkový
olej.
Proč jsem vedoucí ve Formulaci?
Používáme velmi drahé aromatické látky a to je naše výhoda a zároveň závazek. Většina
aromatických firem používá nejlevnější možné látky ve jménu zisku. My investujeme
do našich materiálů a tím dáváme vašemu produktu vynikající chuť, kterou váš zákazník
pravděpodobně nikdy neochutnal a nenalezne ji nikde jinde, než u vás. Cena, kterou
jsme ochotni zaplatit za kvalitní aromatické látky je další důvod, proč je tak těžké nás
napodobit nebo kopírovat.
Když váš výrobek prodáte až příliš snadno, věřte, že konkurent chce zkusit zkopírovat
vzorec. Nedostane se však moc daleko, když zjistí, jak drahé vlastně obsažené látky
jsou a jen málo z nich, by je chtělo koupit.
Jak rychle naše výrobky zasíláme?
Veškeré objednávky se snažíme zaslat do 48 hodin (jen v pracovní dny). Některé vlastní
a neobvyklé vzorce mohou trvat déle a zákazník je povinen s tím souhlasit před
zaplacením. Nejsme zodpovědní za problémy s celními záležitostmi, ale protože je
množství kapaliny menší, tak jen zřídka s celnicí máme problém. Neradi posíláme
zásilky od 20. listopadu do Nového roku, protože lodní doprava je během prázdnin velmi
omezená a nekvalitní.

Mezinárodní platby
Příjímáme mezinárodní bankovní převod nebo PayPal platbu. Naši zákazníci
převážně upřednostňují bankovní převod z důvodu různých poplatků za převod.

