Lijst met extra riskante pillen
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Plaatsingsdatum

12-Feb-2019

07-Dec-2018

17-Oct-2018

04-Oct-2018

logo

naam

Uber Eats

Diamant
opdruk

DoodshoofdPP

Farao

kleur

omschrijving

grijs én
groen

Rechthoekige pil
met breuklijn.
Aan de ene zijde
grijs en aan de
andere groen.

grijs

beige

Groen/geel

Grijze pil met
diamant opdruk
zonder breuklijn.

6-hoekige beige
pil zonder
breuklijn.

Groen/gele pil
met breuklijn

inhoud (mg)

opmerkingen

49 tot 208 milligram
MDMA

Deze pil heeft een zéér grote
spreiding MDMA. Elke pil kan
dus zeer laag of zeer
hooggedoseerd zijn. Gebruik van
deze pil wordt afgeraden!

Bevat 115 mg MDMA
en 30 mg PMMA.

PMMA is een levensgevaarlijke
amfetamine variant, die veel
sneller dan MDMA of speed tot
oververhitting leidt. Deze
oververhitting kan zo erg zijn dat
orgaan falen optreedt met de
dood als gevolg.

Bevat 4Fluormethamfetamine.

4-Fluormethamfetamine is een
variant van amfetamine. Het
wordt verkocht als opvolger van
4-FA. Net als bij 4-FA is er zeer
weinig bekend over de effecten
en risico’s. Gebruik wordt dus
ontraden!

89-257 mg MDMA

Deze pil heeft een zéér grote
spreiding MDMA. Elke pil kan
dus zeer laag of zeer
hooggedoseerd zijn. Gebruik van
deze pil wordt afgeraden!

Plaatsingsdatum

29-Aug-2018

12-Jul-2018

04-Jun-2018

logo

naam

smurf

Thuisbezorgd

Bitcoin

kleur

omschrijving

geelgroen

Gele pil met
spikkeling,
zonder breuklijn

oranje

wit

Oranje pil met
breuklijn en logo
thuisbezorgd.

Bloemvormige
witte pil met
breuklijn

inhoud (mg)

opmerkingen
DOC is een tripmiddel, de

MDMA 20 mg + DOC + heftige tripeffecten (hallucinaties)
methylon + ethylon + kunnen zeer lang aanhouden en
als heel vervelend/beangstigend
benzocaïne
ervaren worden.

Bevat 150 mg MDMA
en 10 mg 2C-B.

Door de combinatie weet je niet
goed welke effecten je krijgt, kan
erg trippy zijn.

Bevat 4Fluormethamfetamine

4-Fluormethamfetamine is een
variant van amfetamine (speed).
Het wordt verkocht als opvolger
van 4-FA. Net als bij 4-FA is er
zeer weinig bekend over de
effecten en risico’s. Gebruik
wordt dus ontraden

LET OP: pilllen die niet op deze lijst staan brengen ook risico's met zich mee. Het gebruik van
hooggedoseerde pillen is minstens even riskant!

