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Пълният комплект се съхранява в специална кутия. 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 дръп-

вате от нея, без да я пали-
те със запалка. Не търси-
те и пепелник, не ви е ну-
жен, защото от нея не па-
да пепел. На всичкото от-
горе пушите на място, на
което са забранени цига-
рите - в офиса или зала за
непушачи в ресторант на-
пример. Няма я и не-
приятната миризма. Най-
интересното е, че не пре-
връщате хората около
себе си в пасивни пушачи,
въпреки че от устата ви
излиза дим. Странно, на-
ли? Да, но пък напълно
реално.
Електронна цигара

(e-joy) - това е последната
мания на запалените пу-
шачи, които се опитват

да се отърват от
вредния навик

или поне да намалят цига-
рите. Новото електронно
чудо предизвиква истин-
ско изумление у околните
и може би поради тази
причина е особено люби-
мо на богатите жени,
свикнали да са център на
внимание. Най-ценното
обаче е, че не съдържа

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 го-
ренето на обикновена ци-
гара.
E-joy е измислена от

швейцарци, сега я произ-
веждат в Китай. От ня-
колко месеца се продава и
у нас. Върви по 90 евро,
катокъмнеяимадвебате-
рии със зарядно устрой-
ство и два никотинови
пълнителя. След това се
купуват само пълнители-
те.
Във вътрешността на

цигарата се намира кон-
тейнер за пълнител с ни-
котин. Той отделя теч-
ност в зона на пулверизи-
ране, а чрез съвсем малка
помпа под налягане

течността става
на капчици,

които се насочват към ул-
тразвуковополе.Пушейки
от цигарата, капчиците се
разпръскватваерозолната
среда и накрая от аерозол-

Два часа са нужни да пре-
заредите батерията.

вредни субстанции като
катран, въглероден окис,
азотен двуокис, хидро-
цианова киселина, арсен,
олово и други канцеро-
генни вещества, продукти
на горенето.Отделя в ат-
мосферата само водна па-
ра, така околната среда не
се замърсява, както това
става от пушенето на оби-
кновени цигари. Новата
електронна приумица ра-
боти с батерии и има пъл-
нител с никотинов раз-
твор.
На външен вид e-joy

прилича на пурета. Няма
копче, с което да се “па-
ли”, активизира се в мо-

ния разтвор се произвежна
пара, симулираща дима от
цигарата. “Първото вди-
шване трябва да е леко и да
продължи 3-4 секунди, за
да може пулверизаторът
дасе загреедонеобходима-
та температура”, обяснява
Симеон Ставрев, един от
дистрибуторите на елек-
тронната приумица. Сами-
ят никотинов разтвор пък
се получава от тютюн чрез
специалнатехнология, коя-
то отстранява от него вред-

ните субстанции. Въпреки
това цигарата не бива да се
използва от бременни и де-
ца. Хубавото е, че може да
сеизбирамеждупълнители
с няколко нива на никотин.
Има и вариант, който изоб-
щонесъдържаникотин,та-
ка че хем задоволявате
вредните си навици, хем не
поглъщате никаква отро-
ва. Иначе един пълнител

замества от
3 до 5 кутии

обикновени цигари, като

съдържаниетонаникотине
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 мал-
ка никотинова доза, което
пак ще бъде много по-без-
вредно. Цигарата задоволя-
ва не само никотиновия
глад,ноинавикадаядържи-
те в ръцете и устата си. (24
часа)

Това е пълнителят с никотинов разтвор. След като се изхаби, се заменя с нов. Устройството работи с батерия.

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


