
Dopalacze 



Dopalacze są substancjami o działaniu 

podobnym do narkotyków i innych 

środków odurzających. Tzw. smarty, czyli 

syntetyczne narkotyki nowej generacji, 

które sprzedawane są w dyskotekach, 

sklepach internetowych, sklepach 

zielarsko – kolekcjonerskich ( tzw. smart 

szop, shamanshop, smartdrugs, 

etnobotanika). 



Dopalacze – smart drugs 

   Międzynarodowa spółka z 

siedzibą w Manchester w 

swoich sklepach oferuje 

pełną gamę środków - 

narkotyki syntetyczne, 

halucynogenne, 

euforyzujące,energetyzujące 

mieszanki ziół 

egzotycznych, susz, gotowe 

jointy.  

 

 







Co można znaleźć 
w dopalaczach… 

 TFMPP - pochodna piperazyny.Mechanizm 
działania jest zbliżony do MDMA -znanej jako 
pigułki ecstasy, która działa na gospodarkę 
serotoninową i dopaminową, zwiększając poziom 
tych substancji z mózgu, co objawia się 
pobudzeniem, uczuciem euforii, radości, miłości i 
szczęścia.  

 Szałwia Wieszcza - Salvia Divinorum- zawiera 
salvinorin A- jest on najpotężniejszą naturalną 
substancją psychodeliczno-haludynogenną, 
wykazującą aktywność już w dawce 100-200 µg.  

 Muchomor Czerwony – halucynogenny, w 
większych dawkach śmiertelnie trujący. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dopamina


    Nie ma powszechnie dostępnych 
sposobów na oznaczanie zawartości tych 
substancji w organizmie.  

    Osoby pod ich wpływem będą bezkarnie 
prowadzić samochody, przychodzić do pracy, 
powodować wypadki, obsługiwać maszyny. 

    Coraz cześciej będą pojawiać się jako 
pacjenci OIOM-ów po przedawkowaniu 
legalnych i bezpiecznych środków.  



Dopalacze są legalne 

 

• Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 
maja 2009r. wprowadza zakaz handlu dopalaczami 
zawierającymi benzylopiperazynę oraz 17 innych 
substancji pochodzących z Ameryki Południowej i 
Środkowej oraz Azji. 

• Dystrybutor dopalaczy wycofał z oferty produkty 
zawierające zakazane substancje, a w ich miejsce 
pojawiły się nowe, legalne produkty! 

 



• „Dopalacze są produktem kolekcjonerskim i nie są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi”- taka informacja 
znajduje się na opakowaniu każdego produktu. 

•  Pod naklejką w języku polskim znajduje się instrukcja w jęz. 
angielskim: 

 

-Te pigułki dadzą Ci wielkiego kopa! 

-Nie bierz dwóch pigułek na raz. 

-Popij wodą albo sokiem. 

-Daje największe efekty na pusty żołądek. 

-Nie bierz całej tabletki jeśli ważysz poniżej 60 kg. 



Jak działają dopalacze: 

• Bolts- Błyskawice. Tabletki mające działanie halucynogenne 

oraz pobudzające. 

•  Move-działa kojąco na rany psychiczne i lekko pobudzająco. 

Po zażyciu tej tabletki spodziewaj się, że będziesz miał lekki 
odlot w połączeniu z aktywnością umysłu. 

• Neuro Blast- czyli fajne łaskotanie pod kopułą.  
• Smileys –zawiera substancje bliskie LSD. Dodatkowo mocny 

pobudzacz, bo zawiera pochodne BZP oraz kofeinę.  

• Happy Caps Lounge-e- środek będzie dawał poczucie 
ukojenia, spełnienia, separacji od problemów 



W Polsce w czasie kilkunastu miesięcy powstało 60 
sklepów z dopalaczami 

• ZIELONA GÓRA :    
godz. otwarcia: 14 - 22 (poniedziałek - niedziela)    
ul. Sikorskiego 1, 65-001 Zielona Góra  
tel: 507 162 584  

• Świebodzin  ul.Wałowa 
 
 



Dziękuję za uwagę 


