
JASMIN TOBACCO A.Ş sektöründe iş deneyimiyle en kaliteli ürünü ve hizmeti 

vermeyi garanti etmektedir.

Firmamız, yıllardır edindiği tecrübeli  profesyonel ekiple, işimize verdiğimiz 

önemle, kaliteli ARYEN ve MİTYA TOBACCO markalarında nargile tütünü 

üretmektedir.

Özellikle aroma ve ham tütün seçiminde piyasadaki en kaliteli ürünler uzman 

ekibimiz tarafından seçilmekte ve üretimde kullanılmaktadır.

Yeni dizayn edilen GROUP firmamız, nargile tütün üretiminde son teknoloji 

üretim hattı ile İstanbul / Silivri’de 15.000 m2 kapalı, 15.000 m2 açık alan olmak 

üzere toplam 30.000 m2 alanda üretim yapmaktadır. Ambalajlama ve dolum 

aşamalarında insan gücünün yoğun olduğu bu tür tesislerin aksine, bizim 

fabrikamızda makine donanımları olabildiğince full otomasyon sistemiyle 

çalışan sektörün öncülüğünü yapan bir yapıdadır.

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmayı başaran firmamız müşteri 

memnuniyeti, ürün kalitesi açısından sektörün lideri olmayı hedeflemiş ve 

başarmıştır.

AR-GE ekibimiz kalite ve lezzetler konusunda sizlere her zaman hizmet verebilir 

durumdadır.
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Mitya - 01
Çift Elma
Kendine has güçlü anason 
aromasıyla her içiminde 
keyif patlaması yaşatacak 
mükemmel hazırlanmış bu 
karışımdan 
vazgeçemeyeceksiniz.

İçerik : Çift Elma aroması
  

Mitya - 02
Çift Üzüm
Yeşil ve siyah üzümün 
birleşiminden ortaya çıkan 
vazgeçilmez rehası ve tadı 
sizi üzüm bahçelerinde 
gezdirecek.                                                   

İçerik : Çift Üzüm aroması

 

Mitya - 03
Pişmiş Şeftali
Hiç bitmesini 
istemeyeceğiniz 
şeftalinin eşsiz 
lezzetini özenle 
seçilmiş bu aromada 
bulacaksınız.                                            

İçerik : Pişmiş Şeftali 
aroması 

Mitya - 04
Blue Muffin

İçinde blueberry tanecikleri 
barındıran bir kek hayal 
edin ve onu içinize çekin…                                                                    

İçerik : Yaban Mersini ve 
Kek aroması
 

Mitya - 05
Cappuccino 
Kahve, Su buharı ve 
köpüğünün hissini birebir 
alacağınız, Sizi İtalya 
sokaklarında gezdirecek 
eşsiz bir aroma…                                               

İçerik : Cappuccino 
aroması

 

Mitya - 06
ST. Petersburg 
Night 
Güneş battıktan sonra 
da gökyüzünün 
aydınlık kaldığı beyaz 
geceler gibi bu lezzet 
de bitmeyecek.                                               

İçerik :  Kavun ve 
Marakuja aroması

Mitya - 07
Death Kiss  
O ilk dumanı içinize 
çekmişsinizdir ve artık 
beklenen o büyük fırtına 
kopmuştur.                                                           

İçerik : Mango, Kavun ve 
Şeftali aroması
 

Mitya - 09
Sex Bam
Dumanı nefes alış 
kadar ferah, nefes 
veriş kadar rahat…                                                     

İçerik : Ferahlatıcı 

Ice ve Sakız aroması                                         

Mitya - 10
Kavun
Yaz aylarının sıcaklığını, 
güzel kokusuyla ve 
lezzetiyle bu mükemmel 
kavun aromasını  
hissedeceksiniz.                                 

İçerik : Kavun aroması

Mitya - 11
Karpuz
Buz gibi soğuk, 
ferahlatıcı karpuzu 
içinize çekeceğiniz özel 
hazırlanmış eşsiz 
aroma...                                                                

İçerik : Karpuz aroması         

Mitya - 12
Cooling
Tüm tatlarda 
kullanacağınız güçlü 
ve ferahlatıcı bir 
aroma...                                                                                              

İçerik : Ferahlatıcı 
buz aroması                                                          

Mitya - 16
Mango
Sizi tropik ormanlara 
götürecek kendine özgü 
mango aromasını 
nargilenize taşıdık.                                                                                     

İçerik : Mango aroması

 

My Love
Yağmurlu bir günde sevgiliye söylenecek sözlerin tadı 
kadar sıcak duygular hissettirir.                                                                             

İçerik : Karpuz, Kavun, Çilek ve Ferahlatıcı Ice 
aroması                                         

Mitya - 13
Ice Lady
Mutsuz insanı bile mutlu 
edecek, içinizi donduracak 
buz gibi mango ve çileği 
hissedeceksiniz.                                                                    

İçerik : Mango, Çilek ve 
Ferahlatıcı Ice aroması

Mitya - 08

Mitya - 14
Buzlu Limonata 

Herkesi mest eden 
geleneksel buzlu 
limonata ferahlığını 
nargilenize taşıdık.     

İçerik : Buzlu Limon 
Aroması

Mitya - 15
Ice Tea Şeftali
Yaz mevsiminin en 
sevilen meyvesi 
şeftalinin lezzetini 
hissedebileceğiniz 
soğuk çayı sizlere 
sunuyoruz.                                                               

İçerik : Ice Tea Şeftali 
aroması 

 

Mitya - 17
Gül
Kokusu, renkleriyle aşkın 
ifadesidir.                                                 

İçerik : Gül aroması

                                                 

 

Mitya - 18
Portakal
Güneyine denizi, 
arkasına dağları alan 
Akdeniz esintisi…                                                                     

İçerik : Portakal 
aroması

                                      

Mitya - 21
Yaban  Mersini
Yaban mersininin 
ekşimtrak tadını 
damaklarınızda 
hissedin, serin ve 
dağlık bölgelerden 
size ulaşan aroma 
esintisini hissedin…                                                                                     
İçerik : Yaban Mersini 
aroması

Mitya - 22
Narenciye   
Limon ve sulu portakalın 
enfes uyumunu nargile 
dumanına kattık.                                                                                                                                                                                     

İçerik : Narenciye 
aroması                                                   
 

Mitya - 23
Naneli Sakız 
Çok güçlü bir ferahlık 
hissi sağlayan Nane 
Sakız aroması 
nefesinizde yenilenme 
hissi bırakmaya devam 
ediyor.                                                                                                          

İçerik : Naneli Sakız 
aroması                    

 

Mitya - 24
Nane
Bahçe nanesinin en 
özeli en tazesi                                                    

İçerik : Nane aroması

Mitya - 19
Bisküvi
Bisküvi aromalarının 
arasında en başarılı 
diyebileceğimiz ve 
severek tüketilen bu 
aroma artık 
sizlerle.Bisküvi 
aromasını  
hissedeceksiniz.                                                                       

İçerik : Bisküvi aroması                                              

Mitya - 25
Limon 
Akdeniz'in kokusuyla 
ferahlığı, bitmeyen 
lezzeti bu dumana 
aktarıldı.                                                                         

İçerik : Limon aroması                                                                                   

 

Mitya - 20
Fuzzy Navel
Şeftaliyi hiç bu kadar 
güzel bir kombinasyonla 
tatmadınız. Serinletici 
ferahlatıcı ice ve kremayı 
şeftaliyle hissedin.

İçerik :Yeşil Şeftali, 
Krema ve Ferahlatıcı Ice 
aroması 


