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KRUMME 

6 nούρα Ι € 10,00 

Vιll.λ 
JoMiNΙCANI 

ΜΗΚΟΣ 108mm ΜΗΚΟΣ 127mm ΜΗΚΟΣ 152mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20,6mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 19,Bmm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 16,Bmm 

νί~geι Orιgιnal-Krumme 
warzιι·teln• VlrΙinia·ClμM'en 

Η μοναδικn πλεξούδα τns Villiger που όμοιά τns δεν υπάρχει στnν 
ελλnνικn αγοράΙ 

Τρία μοναδικά πούρα 195mm. με tip [πιπάκι). φτιαγμένα με 
εξαιρετικήs ποιότηταs καπνά Virginia από τn Βραζιλία. το Μεξικό 
και τn Σουμάτρα. πλέκονται στο χέρι πριν στεγνώσουν σχnματίζονταs 

μια εντυπωσιακn πλεξούδα. 

Για να τα απολαύσει κάποιοs. θα πρέπει πρώτα να τα ξετυλίξει 

διαπιστώνονταs πωs n πλεξούδα έχει πλέον κάνει τα πούρα 
«Krumme », που σnμαίνει «στραβά ,, . 

Οι καμπύλεs τουs εξασφαλίζουν μια απολαυστική καπνιστική 

εμπειρία και το διασκεδαστικό τουs σχnμα σίγουρα δεν περνά 

απαρατnρnτοΙ 

· SHORT ROBUSTO / 4 »χ 52 -
lOCIGAUQS 

Το κάπνισμα 
σκοτώνει 
Πληpo+oplu;A1'&ξ6prl\Of!C: : 

--·"'°"·ΙίΙΟ"· ΙίΙ' 

10 πούρα Ι € 47,00 

·- ROBUSΊΌ 1 5 < 50 -

Το κάπνισμα 
σκοτώνει 
Πληρο~ρ./cςΑΜξtlρτηοης : 

www.moh. llQν.gr 

10 πούρα Ι € 47,00 

f'1 Τυλιγμένα στο χέρι στον Άγιο Δομίνικο. 

(ORONA 16146 

Το 
κάπνισμα 
σκοτώνει 
Πλη~ρ/ιςΑΝ:ξ6ρτηοικ : 

www.moh.gov.gr 

1 Ο πούρα Ι € 50,00 

f'1 Μείγμα καπνού μεσαίας έντασnς με πικάντικες νότες κέδρου, 
γnινο απαλό άρωμα με κρεμώδn επίγευσn και πιπεράτn 

σπιρτάδα. 

f'1 Κυκλοφορούν σε τρία μεγέθn, Corona, Robusto και Short 
Robusto. 
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e «Claro», μετρίωs ανοιχτόχρωμο, nεπτό και 
μεταξένιο . 

Εnαφρύ προs μέτριο 

• Άρ Απαnό κρεμώδεs άρωμα . 
• Ανεπαίσθnτα γnυκιά με πικάντικεs νότεs καφέ, 

Βανίnιαs και ξnρών καρπών. 

Αρμονικn ομοιογενns καύσn καθ' όnn τn διάρκεια. 

• Διά Περίπου 45' (Robusto +). 

?Ο πούρι € 195,00 

• Wrapper «Maduro», μετρίωs σκούρο με ερυθρέs 
αποχρώσειs και μεταξένια, γυαnιστερn υφn. 

•Ένταση Μέτριο προs Βαρύ jf)jf)jf)jf) 
•Άρωμα Ισορροπnμένα πικάντικο με νότεs καπνιστού 

πιπεριού . 

• Γεύση Έντονn και ξυnώδns θυμίζει καφέ, κέδρο και 
μαύρο πιπέρι . 

• Καύση Αρμονικn ομοιογενns καύσn καθ' όnn τn διάρκεια. 
• Διάρκεια καπνίσματος Περίπου 50' (Robusto +). 

20 πούρα Ι € 195,00 

• Wrapper «Oscuro», σκουρόχρωμο, εnαιώδεs και 
μεταξένιο . 

•Ένταση Βαρύ J!)$jf).@.ifi 

• Άρωμα Γnινο άρωμα ώριμου καπνού με υποκείμενεs 
νότεs ξύnου . 

• Γεύση Πnούσια Βεnούδινn γεύσn με μία αίσθnσn 
εσπρέσσο και μαύρns σοκοnάταs. 

• Καύση Αρμονικn ομοιογενns καύσn καθ' όnn τn διάρκεια . 
• Διάρκεια καπνίσματος Περίπου 60' (Robusto ++). 

20 πούρα Ι € 210,00 


