СИНТЕТИЧНІ
КАННАБІНОЇДИ У ВИГЛЯДІ
РІДИН ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ
СИГАРЕТ
„DJANGO“,
„STRASSEN CBD“, „C- LIQUID“

ТАКОЖ ВІДОМІ ПІД НАЗВАМИ

ОСТАННІМИ РОКАМИ В РЕГІОНІ РЕЙН-МАЙН
ДИЛЕРИ ВСЕ ЧАСТІШЕ ПРОДАЮТЬ СИНТЕТИЧНІ
КАНАБІНОЇДИ У ВИГЛЯДІ РІДИН ДЛЯ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ.

Що таке синтетичні канабіноїди?
Синтетичні канабіноїди – це повністю синтетичні речовини,
що мають імітувати дію канабісу. Крім усього іншого
очікуються заспокійливий ефект, відчуття задоволення та
підприємливості. Однак вони часто викликають відчуття
дуже сильного спяніння, що може сприйматися як надмірне
та приємне. Синтетичні канабіноїди мають високий
потенціал виникнення залежності.
Дуже важко оцінити вплив синтетичних канабіноїдів. Це
пов'язано з тим, що під загальний термін «синтетичні
канабіноїди» підпадає безліч різних хімічних складів. Вплив
може відрізнятись в залежності від речовини.

Наскільки шкідливими є
синтетичні канабіноїди?
Потенціал нанесення шкоди у синтетичних канабіноїдів
значно вищий, ніж у звичайного канабісу.
Можуть виникнути такі побічні ефекти, як прискорене
серцебиття, сухість у роті, проблеми з кровообігом, нудота,
судоми, панічні атаки, гострі психози, втрата свідомості
тощо.
Існує великий потенціал виникнення залежності.
Споживання синтетичних канабіноїдів вже призводило до
летальних випадків.
Можливі симптоми абстиненції включають серед іншого
нудоту, діарею, пітливість, порушення структури сну,
перепади настрою, напади агресії, озноб тощо.

Чи дозволені синтетичні
каннабіноїди у Німеччині?
Ні! В минулому ще були питання щодо статусу легальності
синтетичних каннабіноїдів. Саме тому вони були також
відомі як «легальні наркотики»!
Тим часом більшість з них була все ж таки заборонена
відносно новим законом - Законом про нові психоактивні
речовини (NpSG).

Як я можу себе захистити?
Якщо Ви палите електронні сигарети, купуйте рідини
тільки у офіційних продавців, як то на автозаправних
станціях, у кіосках або тютюнових магазинах.
Не затягуйтеся чужою електронною сигаретою, якщо не
впевнені, що за рідина в ній знаходиться.
Якщо після паління Ви почуваєтеся якось дивно,
зверніться за допомогою та не залишайтеся на самоті!
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