
Az Elf BAR



Az agy alsó részében 
fokozza a dopamin 
elválasztást, mely 
örömérzetet, és jó 

hangulatot okoz. (Az 
illegális kábítószereknek 
is az utóbihoz hasonló 

hatása van.)Adrenalint 
szabadít fel, és 

csökkenti az 
éhséget.

  

A nikotin gyorsan 
lebomlik, illetve kiürül 

a szervezetből, a 
receptorok szabaddá 
vállása hiányérzetet 

kelt, ezokból 
kifojólag pedig ismét 

nikotint akar a 
szervezetébe juttatni

  

Az agyban a nikotin 
több helyen hat. Az 
úgynevezett nikotin 

receptorok (érzékelő- 
kötőhelyek) ingerlése 

folytán serkentő 
hatású. (Egyes 

állatkísérletekben 
gyorsította a 

tanulást)

    

Az újabb cigaretta 
elszívása, 

megszünteti a nikotin 
hiányból eredő 
feszültséget, 

látszólag nyugtató 
hatású, de valójában 

a nikotin hiányból 
adódó feszültséget 

olda

Mi történik a szervezettel dohányzás esetén?

A rendszeres dohányzást fizikai és pszhiés tünetek egyaránt kísérik. A függőséget a 
nikotin okozza. Nikotin hiányában már az első 24 órában jelentkeznek az elvonási 

tünetek amelyek lehetnek: rossz hangulat, depressziós tünetek, ingerlékenység, 
alvászavar, stb. A szer elfogadottsága és könnyű hozzáférhetősége miatt nagyon nehéz 

róla leszokni.



Az elektromos cigaretta fajtái

Egyszerhasználatos, eldobható Többször használatos

Utántöltő flakonos Patronnal működő

Legújabb formája a végtelenül leegyszerűsített Elf BAR, amelyen még gomb se található,  elegendő 
csupán megszívni. 

Ez egy akkumulátorral ellátott újfajta dohánytermék, amely édes nikotin tartalmú folyadékkal van 
töltve.



Iqos

Az iqos nem égeti el a dohányt hanem felhevíti,  ebből 
kifolyólag nem keletkezik égéstermék.

A Heets cigik elszívása esetén füstöt tapasztalunk, ám ez nem 
valódi égéstermék, hanem a nikotintartalmú folyadék 
elpárolgása.

Kutatások szerint mind az e-cigi, 
mind pedig a Heets párája 
roncsolja a tüdőszövetet 
(Akárcsak a hagyományos 
cigaretta).

Hagyományos cigaretta Iqos

Hőmérséklet 700- 800 °C 350- 400 °C

Nikotin tartalma Kb. 0,5- 1,5mg/ szál 0,5mg/ heets 

Ár Kb. 1500ft/ doboz Heets: Kb. 1500ft
Iqos: Kb. 30.000ft

Az Iqos 
készülék 

segítségével lehet elszívni a 
heets 

cigarettát.



Elf BAR



Beszerzése
Az Elf BAR- hoz viszonylag könnyen hozzá lehet/lehetett  jutni. Be lehet 

szerezni online, facebookon (Most már leginkább csak álnéven találni), illetve 

egyéb helyekről amelyeknél gyakran előfordult, hogy hamisítványok 

(Kutatások szerint egyes Elf BAR- okat több mint 320 ezerszer másolták le, 

és vélhetőleg adták el). Gyakran történtek csalások is, amelyeknél el utalták 

a pénzt, azonban a csomag nem érkezett meg.

Gyakran találkozni ilyen, vagy ehhez hasonló hirdetésekkel az 
interneten, amelyek indirekt (nem lényegi, ami nem kifejezetten 

a fő dologgal kapcsolatos) módon próbál még többet eladni a 
termékből.



Veszélyei

Egészségügyi:

● Szív- és érrendszer károsodása
● Elősegíti a tüdőszövet, illetve az egész szervezet gyulladásos 

folyamatait
● Daganatok kialakulása
● Fogínygyulladást okozhat
● Immunrendszer gyengítése
● Káros hatások a központi idegrendszer működésére
● Használata során egy zárt térben lévő emberek egészségére is 

káros

Gyakori, hogy az eszköz magától felrobban, illetve esetleges újratöltésnél a folyadék egyes 
alkotó elemei bőrön keresztül is felszívódhatnak. 

Elf Bár nikotintartalma 16 doboz 
cigarettának felel meg



Aki Magyarországon értékesít engedély nélkül ilyen 
termékeket, az 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő 

bírságot kap.

A törvény kiadása utáni hetekben vidéken és 
Budapesten összesen 30 ezer terméket foglalt le, 
135 millió forint értékben, a legnagyobb fogás egy 
Kínában feladott 18 ezer darabos tétel volt a 
fővárosban. Az akciókban már 4 illegális kereskedő 
került őrizetbe. Az SZTFH Dohányügyi 
Igazgatósága összesen 25 ügyet vett 
nyilvántartásba, amelyek közül már 4 esetben, 
összesen 20 millió forintos bírságot szabott ki.

Az SZTFH és a NAV közösen lép 
fel az Elf BAR ellen

Az Elf BAR illegális



Köszönöm a figyelmet!


