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Vận Chuyển Hương Liệu Trên Toàn Cầu - Hỗn Hợp Hương Liệu 1% đến 4% Chúng
tôi sản xuất hương liệu cho hầu hết mọi thứ mà có thể được pha thêm hương vị.

Chúng tôi là một trong số ít (nếu không muốn nói là duy nhất) các công ty hương liệu
thừa nhận rằng nước ép hương liệu có thể được vận chuyển thậm chí cô đặc hơn để giúp
bạn tiết kiệm tiền bạc và thời gian vận chuyển đáng kể. Ví dụ, có thể bạn đã quen với
nước ép hương liệu trong một galông, khoảng 3,7 cân và thường sản phẩm được pha
thêm các hương liệu khoảng 10% công thức. Một số thị trường cần 20% hương liệu này
tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn muốn pha thêm hương liệu. Một vài sản phẩm như hạt cà
phê hoặc nước cần ít hương liệu hơn. Chỉ cần khoảng 1% hương liệu.
Chúng tôi đã thu hút được một lượng khách hàng lớn trên toàn cầu vì chúng tôi khẳng
định rằng với cùng một công thức hương liệu tốt bạn có thể giảm hương liệu xuống còn
1% hoặc 2% thay vì 10% -20% tổng công thức của bạn nếu chúng ta chỉ nhìn vào mức
hương liệu sử dụng trung bình.
Điều này đẩy nhanh quá trình giao hàng hơn bởi vì sản phẩm của chúng tôi có trọng
lượng nhẹ và sẽ giảm chi phí vận chuyển rất nhiều. Làm như vậy sẽ giúp khách hàng của
chúng tôi giảm cước vận chuyển vừa chậm và đắt giảm xuống ngang với các sản phẩm có
thể giao nhận thường xuyên.
Điều này không được áp dụng với tất cả nhưng với hầu hết các hương liệu. Một số hương
liệu không cần phải pha lên toàn bộ diện tích để có mùi hương. Chẳng hạn như một
galông nước ép hương liệu đặc trưng vẫn sẽ phải là một galông hoặc 3,7 cân. Kẹo Bông
là một ví dụ của một hương liệu mà không thể được giảm xuống một phần rất nhỏ vì
hương liệu cần phủ trên toàn bộ diện tích kẹo.
Những lý do khác mà một nhà sản xuất muốn giảm tỷ lệ hương liệu xuống là bởi vì
chúng là những sản phẩm hương liệu đắt tiền như dầu CBD. Khi hòa với ête hoặc chiết
xuất tự nhiên đắt tiền, hương liệu không phải là thành phần chủ yếu của các công thức.
Nó chỉ là một phần nhỏ trong công thức.
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Hương Liệu Của Chúng Tôi Đậm Đặc Như Thế Nào?
Thậm chí hương liệu “cô đặc” bình thường mà chúng tôi bán theo từng galông, có thể
sánh với ngành công nghiệp của chúng tôi. Hầu hết các hương liệu rất đậm đặc, nếu bạn
thêm một giọt vào một ly 8 aoxơ nước đường để kiểm tra thì có thể nói là quá nhiều.
Nhưng sẽ dễ dàng hòa hương liệu vào nước hơn là cho vào một phân tử có kích thước lớn
như đường (kẹo), hoặc glycerin thực vật hoặc propylene glycol.
Hương liệu “hỗn hợp” của chúng tôi rất đậm đặc, chỉ cần nhúng một đầu tăm vào trong
chúng và khuấy vào một ly 8 aoxơ nước có thể được xem là quá nhiều. Bạn có thể lấy
những mẫu hương liệu trong một ly 8 aoxơ nước đường.

Pha Các Hỗn Hợp Hương Liệu 1% -4%
Đối với những hương liệu mà chúng tôi bán như một “hỗn hợp” khách hàng phải pha
chúng một cách cẩn thận và nghiêm túc như đang pha các hợp chất dễ bay hơi khác.
Những hương liệu cơ bản có tính chất mạnh và thuộc loại dược phẩm. Chúng rất đậm đặc
vì vậy chúng phải được pha loãng trước khi sử dụng nhằm phân tán các hương vị hoặc vì
túi hương liệu quá cô đặc. Những nguyên liệu tốt có thể là tinh dầu hoặc propylene
glycol. Vì vậy, các hỗn hợp hương liệu của chúng tôi không thể được pha ngay vào dung
dịch nước mà cần được pha loãng với một ít propylene glycol hoặc tinh dầu. Tùy thuộc
vào sản phẩm của bạn, ví dụ như hạt cà phê, bạn có thể mua tinh dầu hạt cải hữu cơ và sử
dụng nó. Hương vị của bạn sau đó có thể được coi là “hữu cơ” bởi vì hầu hết các công
thức của bạn sẽ là tinh dầu hạt cải hữu cơ.
Tại Sao Chúng Tôi Lại Là Nhà Sản Xuất Hàng Đầu
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu rất đắt tiền và đó là độc quyền và cam kết của chúng tôi.
Hầu hết các nhà sản xuất hương liệu sử dụng các nguyên liệu giá rẻ nhất có thể vì lý do
lợi nhuận. Chúng tôi đầu tư vào các nguyên liệu nhằm cung cấp cho sản phẩm của bạn
một hương vị tuyệt vời mà khách hàng của bạn có thể chưa bao giờ được nếm thử và
không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cao cho các nguyên
liệu vì vậy đây cũng là một lý do mà chúng tôi rất hiếm khi tiết lộ hoặc cho sao chép.
Khi sản phẩm của bạn bán chạy, bạn có thể tin rằng một đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ
muốn sao chép công thức của bạn. Họ sẽ không thể có được một khi họ nhận ra rằng
nguyên liệu thật sự đắt thế nào, và một vài nhà sản xuất hương liệu thậm chí sở hữu
chúng.

2

Chúng Tôi Giao Hàng Trong Bao Lâu?
Chúng tôi cố gắng giao mọi đơn hàng trong 48 giờ làm việc. Một số công thức theo yêu
cầu của khách hàng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn và khách hàng sẽ được thỏa thuận
trước khi thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những vấn đề “hải quan”, tuy
nhiên, một lượng chất lỏng nhỏ hơn thường không thành vấn đề. Chúng tôi không muốn
vận chuyển quốc tế từ ngày 20 tháng 11 năm mới vì vận chuyển toàn cầu trong những
ngày nghỉ thường rất thất vọng.
Thanh Toán Quốc Tế
Chúng tôi chấp nhận điện chuyển khoản quốc tế hoặc thanh toán qua PayPal. Khách hàng
của chúng tôi thường thích phương thức điện chuyển khoản ngân hàng do lệ phí chuyển
đổi khác nhau.
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