
ELEKTRONISKO CIGAREŠU UN ŠĶIDRUMU PAMĀCĪBA

airPUF e-šķidrumi  15MG
PG/VG - 60/40, 10ML, augsts nikotīns

airPUF/Liqua MIX sajaukums
 9-12MG  PG/VG-50/50, vidējs nikotīns

Saderīgi

Izvēlies sev
piemērotākoIC 1,1ohm MTL* iCare iztvaicētāji (coils)

Tikai PG šķidrumi. Mazs patēriņš, neliels tvaiks.
0,6 ohm MTL* iztvaicētāji (coils)

Vidējs šķidruma patēriņš, vidēji liels tvaiks.
0,5 ohm DL** iztvaicētāji (coils)

Liels VG šķidruma patēriņš, liels tvaiks. 

iCare SOLO e-cigarete 
(Iesācējiem)

- 350mAh baterija
- 1,5ML e-šķidruma tanks
- 1,1 (MTL) ohm iztvaicētajs

E-šķidruma patēriņš: Zems
Optimālais nikotīna līmenis 
(1,1ohm - MTL): 10 - 15MG
PG līmenis: virs 50%

eGo AIO PRO e-cigarete 
(Aktīviem lietotājiem)

- 2300mAh baterija
- 4,0ML e-šķidruma tanks
- 0,5 (DL) / 0.6 (MTL) ohm 

iztvaicētājs

E-Šķidruma patēriņš: Augsts
Optimālais nikotīna līmenis 
(0,5ohm - DL): 0 - 6MG
Optimālais nikotīna līmenis 
(0,6ohm - MTL): 7 - 12MG

eGo AIO e-cigarete 
(Vidēji aktīviem lietotājiem)

- 1500mAh baterija
- 2,0ML e-šķidruma tanks
- 0,5 (DL) / 0,6 (MTL) ohm 

iztvaicētājs

E-Šķidruma patēriņš: Vidējs
Optimālais nikotīna līmenis 
(0,5ohm - DL): 0 - 6MG
Optimālais nikotīna līmenis 
(0,6ohm - MTL): 7 - 12MG
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*MTL - (mouth to lung) veipošana no mutes plaušās kā smēķējot tab. cigaretes. **DL - (direct to lung) veipošana pa tiešo plaušās kā smēķējot ūdenspīpi.

Jūs variet jaukt gatavos šķidrumus, iegūstot savu unikālu garšu un stiprumu. Piem. Liqua mix Cherribaki + airPUF Tobacco Mix.

LIQUA MIX e-šķidrumi  6MG
PG/VG - 35/65, 10ML, zems nikotīns



Paredzēta:
1) Gatava e-šķidruma šķaidīšanai, palielinot vai samazinot 

PG/VG attiecību;
2) Nikotīna līmeņa samazināšanai gatavā e-šķidrumā;
3) Pievienojot šķidruma aromatizētāju un/vai nikotīnu - sava 

e-šķidruma izveidošanai.

Šķidruma bāze bez garšas un nikotīna
PG/VG - 50/50, 50ML, 0MG

Liqua MIX e-šķidruma bāzu proporcija (PG/VG) ir ar paaugstinātu VG (glicerīna) līmeni, kas padara 
e-šķidrumu biezāku. Tas būs saderīgs ar DL (direct lung) iztvaicētājiem, kuri paredzēti spēcīga, dziļa un 
apjomīga tvaika ieelpošanai pa tiešo plaušās, līdzīgi kā smēķējot ūdenspīpi. Šāda veida šķidrumi nav 
paredzēti MTL (mouth to lung) iztvaicētājiem.

airPUF e-šķidruma bāzu proporcija (PG/VG) ir ar paaugstinātu PG 
(propilēnglikola) līmeni, kas padara e-šķidrumu šķidrāku. Tas būs 
saderīgs ar MTL (mouth to lung) iztvaicētājiem, kuri paredzēti 
vienmērīga tvaika ieelpošanai mutē un tad plaušās, līdzīgi kā 
smēķējot parastās tabakas cigaretes. MTL iztvaicētāju darbības 
princips paredz izmantot tikai šķidrus e-šķidrumus. Šāda veida 
iztvaicētāji nav paredzēti straujām un dziļām ieelpām, apjomīga 
tvaika radīšanai.

Apple e-šķidrums, 15MG - Ābolu garša.

Cherry e-šķidrums, 15MG - Ķiršu garša.

Blueberry e-šķidrums, 15MG - Melleņu garša.

Melon e-šķidrums, 15MG - Meloņu garša.

Tobacco MIX e-šķidrums, 15MG - Tabakas garša.

Mint e-šķidrums, 15MG - Piparmētras garša.
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ELEKTRONISKO CIGAREŠU UN ŠĶIDRUMU PAMĀCĪBA

airPUF klasiskie e-šķidrumi
PG/VG - 60/40, 10ML, 15MG, augsts nikotīns

LIQUA MIX PREMIUM EU e-šķidrumi,  
PG/VG - 35/65, 10ML, 6MG, zems nikotīns

NY Cheesecake e-šķidrums, 6MG - Siera kūkas, kivi un melleņu garšas sajaukums.

Mango Milkshake e-šķidrums, 6MG - Maiga krēma un salda mango garšas sajaukums.

Cherribakki e-šķidrums, 6MG - Tabakas un melno ķiršu garšas sajaukums.

Cranberry Blast e-šķidrums, 6MG - Dzērveņu, anīsa, mentola un eikalipta garšas sajaukums.

Vanilla Orage Cream e-šķidrums, 6MG - Vaniļas krēma un apelsīnu garšas sajaukums.

Tropical Bomb e-šķidrums, 6MG - Tropisko augļu un tabakas garšas sajaukums.

Strawberry Yogurt e-šķidrums, 6MG - Salda krēma un zemeņu garšas sajaukums.

Ice Fruit e-šķidrums, 6MG - Meža ogu un spēcīgas piparmētras garšas sajaukums.

PASAULĒ POPULĀRĀKO ZĪMOLU PRODUKTI

ŠIS IZSTRĀDĀJUMS SATUR NIKOTĪNU, KAS IR 
STIPRU PIERADUMU IZRAISOŠA VIELA

Jūs variet jaukt gatavos šķidrumus, iegūstot savu unikālu garšu un stiprumu. Piem. Liqua mix Cherribaki + airPUF Tobacco Mix. Jaukšanu var veikt, iepildod attiecīgos šķidrumus sev vēlamā proporcijā eCigaretes kārtridžā.


