
حظر بيع منتجات التبغ الُمنكّهة

سجائر المنثول

الكبسوالت
السوائل الُمنكّهة المخصصة/

 ألجهزة التدخين اإللكترونية 

 السيجار الرفيع
/(السيجاريلو)

السيجار الصغير الُمنكّه

التبغ الُمنكّه الذي ال ُيدخن

:للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع

/(السيجار الرفيع (السيجاريلو
السجائر التي تأتي بنكهة التبغ فقط

الكبسوالت/السوائل المخصصة ألج
 هزة التدخين اإللكترونية التي

تأتي بنكهة التبغ فقط

النكهات ذات ا لفائف ُمنكّهة
ألسماء المستعارة

 Newport على سبيل المثال، سجائر)
(KOOL Blue بالمنثول، سجائر

(بعنب القطا SKOAL على سبيل المثال، منتج)

 ،Blu بالمنثول، سوائل JUUL على سبيل المثال، منتج)
(Vuse Solo Melon منتج ،Blueberry نكهة التوت

 على سبيل المثال، سيجار)
Swisher Sweets بنكهة العنب)

أمثلة على منتجات التبغ المحظورة

 بالعسل، منتج Backwoods على سبيل المثال، منتج)
High Hemp بنكهات التوت المختلفة، منتج 

Zig-Zag بنكهة البرتقال)
،Unicorn Milk Ice على سبيل المثال، نكهة)

(Tropical Mix نكهة

ما هو منتج التبغ الُمنكّه؟

 ال يجوز لبائعي التجزئة بيع أي تبغ ُمنكّه أو منتجات تبغ ُمنكّهة. تتضمن هذه المنتجات، على
(السيجاريلو)، الرفيع  والسيجار  الصغير،  والسيجار  المنثول،  الحصر: سجائر  ال  المثال   سبيل 
التدخين ألجهزة  المخصصة  الُمنكّهة  والكبسوالت   والسوائل  الشيشة)،  (تبغ   والشيشة 

.اإللكترونية

ما القوانين الخاصة بمبيعات التجزئة لمنتجات التبغ الُمنكّهة؟
 منتج التبغ الُمنكّه هو أي منتج تبغ له مذاق أو رائحة مميزة ومختلفة عن مذاق

 التبغ أو رائحته. تتضمن هذه النكهات، أو األطعمة والروائح الفريدة، على سبيل المثال ال
 الحصر: المنثول، والنعناع، وعنب القطا، والفاكهة، والشوكوالتة، والفانيليا، والعسل، والكاكاو،

.والحلوى، والمشروبات الكحولية، واألعشاب والتوابل

 منتجات التبغ مثل سيجار البلو آيس الصغير، أو السيجار الرفيع (السيجاريلو) بنكهة الفاكهة
 االستوائية، أو الشيشة بنكهة العنب، أو كبسوالت النعناع الخاصة بالسجائر اإللكترونية هي

 منتجات تبغ ُمنكّهة حيث إنها تتسم بمذاق أو رائحة مميزة ومختلفة عن مذاق التبغ أو
 رائحته. وال ُيحظر بيع منتجات التبغ التي تأتي بنكهة التبغ، مثل السجائر، والشيشة، وسوائل

.أجهزة التدخين اإللكترونية، والسيجار التي تحتوي على نكهة التبغ فقط

اإللكترونية حيث التدخين  المخصصة ألجهزة  الُمنكّهة  السوائل  بيع  التجزئة  لتجار  يجوز  ال   ال، 
 ال يسمح القانون ببيع النكهات بأشكالها المختلفة التي يمكن مزجها أو إضافتها إلى أي من

.منتجات التبغ أو أجهزة التدخين اإللكترونية

هل يجوز لبائع التجزئة بيع السوائل الُمنكّهة التي ال تحتوي على النيكوتين أو التبغ؟

.ُتعرض أمثلة المنتجات وصورها ألغراض التوعية فقط*
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مقاطعة لوس أنجلس غير المدمجة

برنامج مكافحة مخاطر التبغ والوقاية منها التابع لوزارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلس

publichealth.lacounty.gov/tob/
(213) 351-7890


