Мания

Пълният комплект се съхранява в специална кутия.
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Цигарата прилича на пурета и при пушене леко се загрява в средата.

Цигара с
батерии новият хит
Много по-безвредна е, пали се без
запалка, модна сред богатите дами
Вадите цигара и дръпвате от нея, без да я палите със запалка. Не търсите и пепелник, не ви е нужен, защото от нея не пада пепел. На всичкото отгоре пушите на място, на
което са забранени цигарите - в офиса или зала за
непушачи в ресторант например. Няма я и неприятната миризма. Найинтересното е, че не превръщате хората около
себе си в пасивни пушачи,
въпреки че от устата ви
излиза дим. Странно, нали? Да, но пък напълно
реално.
Електронна
цигара
(e-joy) - това е последната
мания на запалените пушачи, които се опитват

да се отърват от
вредния навик
или поне да намалят цигарите. Новото електронно
чудо предизвиква истинско изумление у околните
и може би поради тази
причина е особено любимо на богатите жени,
свикнали да са център на
внимание. Най-ценното
обаче е, че не съдържа

Два часа са нужни да презаредите батерията.

вредни субстанции като
катран, въглероден окис,
азотен двуокис, хидроцианова киселина, арсен,
олово и други канцерогенни вещества, продукти
на горенето.Отделя в атмосферата само водна пара, така околната среда не
се замърсява, както това
става от пушенето на обикновени цигари. Новата
електронна приумица работи с батерии и има пълнител с никотинов разтвор.
На външен вид e-joy
прилича на пурета. Няма
копче, с което да се “пали”, активизира се в мо-

Това е пълнителят с никотинов разтвор.

мента, в който започнете
да дърпате от нея. Когато
пушите, цигарата работи
автоматично, като спрете
да я използвате, тя сама
“загасва”. На върха й има
лампичка, която свети в
червено, имитирайки горенето на обикновена цигара.
E-joy е измислена от
швейцарци, сега я произвеждат в Китай. От няколко месеца се продава и
у нас. Върви по 90 евро,
като към нея има две батерии със зарядно устройство и два никотинови
пълнителя. След това се
купуват само пълнителите.
Във вътрешността на
цигарата се намира контейнер за пълнител с никотин. Той отделя течност в зона на пулверизиране, а чрез съвсем малка
помпа под налягане

течността става
на капчици,
които се насочват към ултразвуково поле. Пушейки
от цигарата, капчиците се
разпръскват в аерозолната
среда и накрая от аерозол-

Симеон Ставрев показва как се използва e-joy. От устата излиза дим, точно както при
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пушенето на обикновена цигара.

ния разтвор се произвежна
пара, симулираща дима от
цигарата. “Първото вдишване трябва да е леко и да
продължи 3-4 секунди, за
да може пулверизаторът
да се загрее до необходимата температура”, обяснява
Симеон Ставрев, един от
дистрибуторите на електронната приумица. Самият никотинов разтвор пък
се получава от тютюн чрез
специална технология, която отстранява от него вред-

След като се изхаби, се заменя с нов.

съдържанието на никотин е
по-малко, отколкото в една
кутия. За изпушването на
една обикновена цигара са
нужни 14-16 дръпвания. От
електронната можете да
вдишате и само 2-3 пъти,
колкото да си вземете малка никотинова доза, което
пак ще бъде много по-безвредно. Цигарата задоволява не само никотиновия
глад,ноинавикадаядържизамества от
те в ръцете и устата си. (24
3 до 5 кутии
обикновени цигари, като часа)

ните субстанции. Въпреки
това цигарата не бива да се
използва от бременни и деца. Хубавото е, че може да
се избира между пълнители
с няколко нива на никотин.
Има и вариант, който изобщо не съдържа никотин, така че хем задоволявате
вредните си навици, хем не
поглъщате никаква отрова. Иначе един пълнител

Устройството работи с батерия.

