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Αποστέλλοσμε Σσμπσκνωμένα Αρώματα σε Όλο τον Πλανήτη - 1% έως 4% 

Αρωματικές Ενώσεις 

 
Παξάγνπκε αξώκαηα ζρεδόλ γηα νηηδήπνηε κπνξεί λα αξσκαηηζηεί. 

 
Είκαζηε κία από ηηο ιίγεο εηαηξείεο αξσκάησλ ηξνθίκσλ (αλ όρη ε κνλαδηθή) πνπ 

παξαδέρεηαη πσο ηα ζπκππθλσκέλα αξώκαηα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ακόμη πιο 

σσμπσκνωμένα εμνηθνλνκώληαο ζαο ζεκαληηθά ρξήκαηα θαη ρξόλν απνζηνιήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ζπκππθλσκέλα αξώκαηα ηα νπνία πηζαλόλ γλσξίδεηε θπθινθνξνύλ ζε 

ζπζθεπαζία ηνπ ελόο γαινληνύ, πεξίπνπ 3.7 θηιά θαη ζπλήζσο ηα αξώκαηα απνηεινύλ ηε 

βάζε ηνπ πξντόληνο ζε πνζνζηό 10% ηεο θόξκνπιάο ζαο. Κάπνηεο αγνξέο ρξεηάδνληαη 

20% από απηό ην άξσκα, αλάινγα κε ην πξντόλ πνπ αξσκαηίδεηε. Λίγα πξντόληα όπσο νη 

θόθθνη ηνπ θαθέ ή ην λεξό απαηηνύλ αξθεηά ιηγόηεξν άξσκα. Φξεηάδνληαη κόλν πεξίπνπ 

1% αξώκαηνο. 
 

Έρνπκε πξνζειθύζεη κηα κεγάιε παγθόζκηα βάζε πειαηώλ γηαηί είκαζηε πξόζπκνη λα 

παξαδερηνύκε πσο ε ίδηα θαιή αξσκαηηθή θόξκνπια κπνξεί λα κεησζεί αθόκε 

πεξηζζόηεξν ζπλήζσο ζην 1% ή 2% ηεο ζπλνιηθήο ζαο θόξκνπιαο αληί γηα ην 10%-20% 

αλ κηιάκε γηα ηε κέζε ρξήζε αξώκαηνο. 
 

Απηό επηηαρύλεη ηελ απνζηνιή γηαηί θαζηζηά ην πξντόλ καο ειαθξύ θαη κεηώλεη ζε 

κεγάιν βαζκό ηα ηέιε απνζηνιήο. Με απηό βνεζνύκε ζε κεγάιν βαζκό ηνπο πειάηεο 

καο λα κε ρξεηάδνληαη πιένλ αξγέο θαη αθξηβέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αιιά ηα 

πξντόληα ηνπο λα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ κε απιό ηαρπδξνκείν. 
 

Απηό δελ κπνξεί λα γίλεη κε όια ηα αξώκαηα, αιιά ζηα πεξηζζόηεξα. Κάπνηα αξώκαηα 

ρξεηάδνληαη όλησο όιε ηελ πνζόηεηα γηα λα είλαη γεπζηηθά. Όπσο έλα ηππηθό γαιόλη 

ζπκππθλσκέλνπ αξώκαηνο θαη πάιη ζα πξέπεη λα είλαη έλα γαιόλη ή 3.7 θηιά. Τν Μαιιί 

ηεο Γξηάο είλαη έλα παξάδεηγκα αξώκαηνο πνπ δελ κπνξεί λα κεησζεί ζε κηθξό πνζνζηό 

γηαηί ην άξσκα ρξεηάδεηαη όιε ηελ πνζόηεηα. 
 

Άιινη ιόγνη πνπ έλαο παξαζθεπαζηήο κπνξεί λα ζέιεη λα κεηώζεη ην πνζνζηό αξώκαηνο 

είλαη γηαηί αξσκαηίδεη κηθξά θαη αθξηβά πξντόληα όπσο ην έιαην Καλλαβηδηόιεο. Όηαλ 

έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ αθξηβό εζηέξα ή εθρύιηζκα, θπζηθά, ην άξσκα δελ κπνξεί 

λα απνηειεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θόξκνπιαο. Θα πξέπεη λα απνηειεί έλα κηθξό 

κέξνο ηεο θόξκνπιαο. 



 
Πόσο Ιστσρά Είναι τα Αρώματά Μας; 

 

Αθόκε θαη ην ηππηθό «ζπκππθλσκέλν» άξσκά καο πνπ πσινύκε κε ην γαιόλη, είλαη 

ηζάμην ηνπ θιάδνπ καο ζε ηζρύ. Τα πεξηζζόηεξα αξώκαηα είλαη ηόζν ηζρπξά πνπ αλ 

πξνζζέζεηε κηα ζηαγόλα ζε έλα πνηήξη ησλ 235 ml κε δαραξόλεξν γηα λα ην δνθηκάζεηε, 

ζα κπνξνύζε λα είλαη πάξα πνιύ. Αιιά ην λεξό είλαη πην εύθνιν λα αξσκαηηζηεί από 

έλα κεγάινπ κεγέζνπο κόξην όπσο ε δάραξε (γιπθό), ή ε θπηηθή γιπθεξίλε ή ε 

πξνππιελνγιπθόιε. 



Οη αξσκαηηθέο «ζπλζέζεηο» καο είλαη ηόζν ηζρπξέο, πνπ ην λα βνπηήμεηε απιώο ηελ 

άθξε κηαο νδνληνγιπθίδαο ζε απηέο θαη λα ηελ αλαθαηέςεηε ζε έλα πνηήξη κε λεξό ησλ 

235 ml, ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί πάξα πνιύ. Μπνξείηε λα δνθηκάζεηε ηα πεξηζζόηεξα 

αξώκαηα ζε έλα πνηήξη ησλ 235 ml κε δαραξόλεξν. 
 

 

Δοσλεύοντας με Αρωματικές Ενώσεις 1%-4% 

 

Τα αξώκαηα πνπ πσινύληαη σο «ελώζεηο» νη πειάηεο ζα πξέπεη λα ηα ρεηξίδνληαη κε 

ηόζν ζεβαζκό θαη ζνβαξόηεηα όζν αλ ρεηξίδνληαλ άιιεο πηεηηθέο ελώζεηο. Απηά ηα 

αξώκαηα είλαη νπζηαζηηθά ηζρπξά θαη πξννξίδνληαη γηα θαξκαθεπηηθή ρξήζε. Είλαη ηόζν 

ηζρπξά πνπ ζα πξέπεη λα αξαηώλνληαη ζε θάηη άιιν πξηλ ηε ρξήζε ώζηε λα δηαρπζεί ην 

άξσκα αιιηώο ππάξρεη ν θίλδπλνο ύπαξμεο ζπιάθσλ αξώκαηνο πνιύ πςειήο 

ζπγθέληξσζεο. Υιηθά θαηάιιεια λα βνεζήζνπλ ζηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή κπνξνύλ 

λα είλαη έλα ιάδη ή πξνππιελνγιπθόιε. Οπόηε νη αξσκαηηθέο ελώζεηο καο δελ κπνξνύλ 

απιά λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα παξάδεηγκα απεπζείαο ζε έλα δηάιπκα λεξνύ, ρσξίο λα 

έρνπλ αξαησζεί πξώηα κε θάπνηα πξνππιελνγιπθόιε ή βάζε ιαδηνύ. Αλάινγα κε ην 

πξντόλ ζαο, όπσο αο πνύκε γηα θόθθνπο θαθέ, κπνξείηε λα αγνξάζεηε νξγαληθό έιαην 

θαλόια θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε. Τόηε ην άξσκά ζαο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί 

«νξγαληθό» γηαηί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θόξκνπιάο ζαο ζα ήηαλ νξγαληθό έιαην 

θαλόια. 
 

Γιατί Είμαστε Ηγέτες στη Δημιοσργία Φόρμοσλας 

 

Φξεζηκνπνηνύκε πνιύ αθξηβά αξσκαηηθά πιηθά θαη απηό απνηειεί δέζκεπζε θαη 

πιενλέθηεκά καο. Τα πεξηζζόηεξα αξσκαηνπνηία ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πην θηελά 

πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζην όλνκα ηνπ θέξδνπο. Εκείο επελδύνπκε ζηα πιηθά καο γηα λα 

δώζνπκε ζην πξντόλ ζαο κηα εμαηξεηηθή γεύζε πνπ ν πειάηεο ζαο κάιινλ δελ ζα έρεη 

μαλαδνθηκάζεη θαη δελ ζα κπνξεί λα βξεη πνπζελά αιινύ. Η ηηκή πνπ πξνηηζέκεζα λα 

πιεξώζνπκε γηα ηα αξσκαηηθά πιηθά απνηειεί αθόκε έλαλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν είλαη πνιύ 

δύζθνιν λα καο αληηγξάςνπλ. 
 

Όηαλ ην πξντόλ ζαο πνπιάεη πνιύ θαιά, κπνξείηε λα πηζηέςεηε πσο έλαο αληαγσληζηήο 

ζα δνθηκάζεη λα αληηγξάςεη ηε θόξκνπια. Δελ ζα πξνρσξήζεη πνιύ όηαλ αληηιαθζεί 

πόζν αθξηβά είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα πιηθά, θαη ιίγα αξσκαηνπνηία ηα έρνπλ. 
 

Πόσος Χρόνος Απαιτείται για την Αποστολή; 

 

Πξνζπαζνύκε λα απνζηέιινπκε θάζε παξαγγειία εληόο 48σξώλ. Κάπνηεο κε 

ζπλεζηζκέλεο θόξκνπιεο πνπ είλαη εηδηθέο παξαγγειίεο κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη ζα ππάξμεη ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε πξηλ από ηελ πιεξσκή. Δελ 

επζπλόκαζηε γηα ζέκαηα «εηδηθώλ παξαγγειηώλ», σζηόζν, ηα κηθξόηεξα πγξά είλαη 

ρακεινύ πξνθίι θαη ζπλήζσο δελ απνηεινύλ ζέκα. Δελ επηζπκνύκε λα θάλνπκε δηεζλείο 

απνζηνιέο από ηηο 20 Ννεκβξίνπ έσο ηελ Πξσηνρξνληά γηαηί νη δηεζλείο απνζηνιέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ είλαη ζπλήζσο απνγνεηεπηηθέο. 



Διεθνής Πληρωμή 

 

Δερόκαζηε δηεζλή κεηαθνξά ρξεκάησλ ή πιεξσκή κέζσ PayPal. Οη πειάηεο καο 

γεληθόηεξα πξνηηκνύλ ηελ κεηαθνξά κέζσ ηξαπέδεο ιόγσ δηάθνξσλ ρξεώζεσλ 

κεηαηξνπήο λνκίζκαηνο. 


