
Kære forældre m.fl. 

Den seneste tid er der kommet et nyt nikotinprodukt i omløb, som især tiltaler børn og unge.  Det går 

under navnet Puff-bars eller Elf-bars. 

Der er tale om små farvestrålende ”engangs” E-cigaretter, som ikke kan genopfyldes, og som nærmest 

ligner slik. 

Disse E-cigaretter er også observeret i Struer Kommune, og SSP-samarbejdet har derfor valgt at sende 

dette informationsbrev ud, så man kan være forberedt på udfordringen.  
 

Kort om produktet 

Puff bars og Elf bars er engangs E-cigaretter, som har et antal 

inhaleringer i hylstret. Produktet har frugtsmag og fremstår 

meget farverigt - nærmest som et ”slik produkt”.   

I Danmark er det fra 1. april 2022 blevet ulovligt at sælge niko-

tinprodukter med smag, men det er stadig muligt at købe dem 

med hjem fra udlandet eller købe dem på nettet. Dette er lov-

ligt, hvis man er over 18 år og produktet er til eget forbrug.  

Der foregår i øjeblikket en illegal handel med opkøb i udlandet og videresalg på eksempelvis TikTok og 

SnapChat, hvor bl.a. børn og unge fristes til at købe produkterne. Der er set eksempler på salg til børn 

helt ned til 11-12 års alderen i Danmark.  

Med dette informationsbrev ønsker vi at gøre opmærksom på produktet, da manglende kendskab hertil 

kan give børn og unge frit spil til at prøve den nye trend uden at blive opdaget. Der dufter måske bare af 

jordbær eller tyggegummi på teenageværelset eller på toilettet, men så har de unge mennesker måske 

dampet på en E-cigaret med smag. Vi har brug for, at voksne omkring børn og unge kender til produktet 

og kan italesætte farligheden og risikoen for en afhængighed ved at bruge dem. Det er derfor noget, vi 

sammen bør være opmærksomme på.  
 

            Med venlig hilsen  

 

 

 

 

LOVGVNING 
 

Siden april 2022 har det i Danmark væ-
ret ulovligt at sælge e-væske eller 
vapes med andre smag end tobak og 
menthol.  
Derudover skal man være 18 år, før 
man kan købe tobaksprodukter.  

Eksperter advarer: 

Eksperter i tobaksforebyggelse er for tiden ude med kraftige advarsler omkring de farverige produkter. 
Når E-cigaretter ligner legetøj og smager af slik, vil der være stor risiko for at også yngre børn kan blive 
lokket. Nikotin er særlig farlig for børn og unges hjerner, og de fleste børn og unge vil ikke have en for-
nemmelse af, at de har at gøre med et stærkt afhængighedsskabende produkt.  

 
 

INFORMATION TIL FORÆLDRE m.fl 
 vedrørende engangs E-cigaretter  

Kontaktpersoner: 
Kitt Andersen, SSP-koordinator - 40404484 


