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Plaatsingsdatum

logo

naam

kleur

omschrijving

inhoud (mg)

opmerkingen

12-Jul-2018

Oranje pil met
Bevat 150 mg MDMA en Door de combinatie weet je niet goed
welke effecten je krijgt, kan erg trippy
Thuisbezorgd oranje breuklijn en logo
10 mg 2C-B.
zijn.
thuisbezorgd.

16-Mar-2018

Grijze pil met
amfetamine variant, die veel sneller
diamant opdruk Bevat 115 mg MDMA en dan MDMA of speed tot oververhitting
leidt. Deze oververhitting kan zo erg
3 zonder
30 mg PMMA.
zijn
dat orgaan falen optreedt met de
breuklijn.

PMMA is een levensgevaarlijke

Diamantopdruk-3

grijs

dood als gevolg.

06-Mar-2018

06-Mar-2018

06-Mar-2018

14-Feb-2018

DoodshoofdPP

Geen logo

Lamborghini

Cocaïne met
atropine

roze

6-hoekige roze
pil zonder
breuklijn.

geel

Kleine gele pil
met breuklijn of
spikkeling.

roze

Roze pil met
lichte en
donkere
spikkels, met
breuklijn (Red
Bull-4)

n.v.t.

Bevat 2Fluormethamfetamine.

2-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!

Bevat 2C-B-FLY

2C-B-FLY is een 2C-B achtige stof,
maar is sterker, onvoorspelbaarder en
duurt langer. Omdat de dosering erg
nauw luistert en van deze pillen de
dosering niet bekend is, wordt gebruik
afgeraden.

Bevat 4-Fluorpentedron

4-Fluorpentedron, is een variant van
pentedron (een cathinonachtige), waar
zéér weinig over bekend is. Je bent dus
in feite je eigen proefkonijn als je dit
gebruikt.

Bevat atropine

In de regio Rotterdam zijn er 23 maart
2018 nieuwe gezondheidsincidenten
gemeld waarbij (mogelijk) sprake is van
met atropine vervuilde cocaïne.
Informeer jezelf over atropine en laat
altijd je drugs testen.

Plaatsingsdatum

21-Jan-2018

21-Jan-2018

12-Jan-2018

logo

naam

Masarati-3

Armani

Poeders met
atropine

kleur

omschrijving

groen

Groene
schildvormige
pil.

Roze pil, geen
spikkels, zonder
roze breuklijn (let op:
kleur foto wijkt
af, pil is roze).

n.v.t.

n.v.t.

inhoud (mg)

opmerkingen

Bevat 75 mg 4-FA, 5 mg
amfetamine, 5 mg
Vanwege combinatie van veel stoffen
wordt deze pil afgeraden!
MDMA, 10 mg cafeïne
en methylon.

Bevat Pentylon

Pentylon is een cathinonachtige stof.
In vergelijking met MDMA is over deze
stof veel minder bekend en de risico’s
van gebruik kunnen dus groter zijn.
Helemaal omdat de sterkte van deze
stof bij het testen niet door het
laboratorium wordt bepaald. Je weet
dus niet hoe sterk het is.

Bevat atropine

In Noord-Brabant zijn poeders in
omloop die verontreinigd zijn met het
levensgevaarlijke atropine. Let op: het
is verkocht als ketamine en cocaïne!
Daarnaast waren er meldingen van
gezondheidsproblemen uit NoordBrabant en Rotterdam-Rijnmond
waarbij er vermoedelijk sprake was van
blootstelling aan atropine. Maar de
atropine kan natuurlijk in allerlei
poeders voorkomen en in andere
regio’s. Laat altijd je drugs testen.

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!

