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Η ιστορία πίσω απ’ τα Προϊόντα  
Νέας Γενιάς και το myblu

Όλα ξεκίνησαν το 
2003, όταν ο Κινέζος 
φαρμακοποιός και 
επιστήμονας Hon 
Lik εμπνεύστηκε 
και δημιούργησε 
το 1o ηλεκτρονικό 
τσιγάρο. Δέκα χρόνια 
αργότερα, η Imperial 
Tobacco, μέλος του 
διεθνούς Ομίλου 
Imperial Brands, 

απoκτά το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών για τις 
τεχνολογίες ατμίσματος και ορίζει τον Hon Lik επικεφαλής 
της ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης της Κίνας. Το 2017, 
μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Όμιλος ενδυναμώνει 
την ηγετική του θέση στην καινοτομία, επενδύοντας στην 
απόκτηση της Nerudia, μιας αγγλικής startup εταιρείας, 
καινοτόμο στα Προϊόντα Νέας Γενιάς και ηγέτη στις 
τεχνολογίες και τα υγρά ατμίσματος.
Στο ερευνητικό κέντρο της Nerudia γεννιέται το myblu, 
το καινοτόμο Προϊόν Νέας Γενιάς που υπόσχεται το 
«Κάτι Καλύτερο» για τους ενήλικες καπνιστές. Μετά το 
επιτυχημένο λανσάρισμα στην Ευρώπη, το Σεπτέμβριο  του 
2019 το myblu εισέρχεται δυναμικά και στην Ελλάδα. 
Η συσκευή ατμίσματος myblu συνδυάζει υψηλή απόδοση 
και ευκολία σε μία διακριτική και κομψή συσκευή 
ατμίσματος. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα κυκλοφορούν 6 
γεύσεις myblu, δύο υψηλής έντασης νικοτίνης η strawberry 
mint & το tobacco, τρεις γεύσεις χαμηλότερης έντασης 
το tobacco, η vanilla και το blue ice, ενώ πρόσφατα 
κυκλοφόρησε και το πρωτοποριακό blue ice 0%, η πρώτη 
κάψουλα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα που δίνει την 
επιλογή στους ενήλικους καπνιστές να ατμίσουν  με την 
ποιότητα & την εμπειρία του myblu χωρίς νικοτίνη! Όσον 
αφορά τη διάρκεια της μπαταρίας, το myblu χρειάζεται 
περίπου 30 λεπτά φόρτισης και διαρκεί μία ολόκληρη μέρα 
για έναν μέσο ατμιστή.

Η υπόσχεση για «κάτι καλύτερο» 
Μελέτες εμπειρογνωμόνων έχουν δείξει πως οι τοξικές 
ουσίες που εκλύονται κατά την καύση του καπνού του 
τσιγάρου είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις ασθένειες που 
σχετίζονται με το κάπνισμα, όχι η νικοτίνη. Τα Προϊόντα Νέας 
Γενιάς,  όπως το myblu, εκλύουν έως και 99% λιγότερες 
τοξικές βλαβερές χημικές ουσίες σε σχέση με τα κανονικά 
τσιγάρα, βάσει ερευνών. Κλινικές μελέτες με ενήλικους 
καπνιστές που μετέβησαν στην χρήση του myblu δείχνουν 
επίσης, ταχεία μείωση των επιπέδων βλαβερών τοξικών 
ουσιών στο σώμα. Γι’ αυτό και το άτμισμα του myblu, στο 
οποίο δεν εμπλέκεται, ούτε καπνός, ούτε καύση, είναι, 
σύμφωνα με έρευνες, είναι τουλάχιστον 95% λιγότερο 
βλαβερό και τοξικό συγκριτικά με το τσιγάρο. 
Σχετικά με τα υγρά ατμίσματος, οι κάψουλες του myblu, 
κλειστού τύπου, περιέχουν ένα μείγμα φυτικής γλυκερίνης, 
συστατικό που βρίσκεται και σε αρκετά τρόφιμα, 
προπυλενογλυκόλης  και νερού που εμπλουτίζεται, ανάλογα 
με τη γεύση, με αρωματικές ουσίες και φαρμακευτικής 
ποιότητας νικοτίνη. Είναι προγεμισμένες και σφραγισμένες, 
επομένως κάθε φορά που το υγρό τελειώνει πρέπει να 
αντικαθίσταται η κάψουλα με μία νέα, εξασφαλίζοντας την 
υψηλή ποιότητα, τόσο των υγρών, όσο και της εμπειρίας του 
ατμίσματος myblu. 
Η ασφάλεια πάνω απ’ όλα! Γι’ αυτό και η Imperial Tobacco 
έχει εξασφαλίσει για τα υγρά ατμίσματος, αλλά και τα 
εξαρτήματα των συσκευών myblu, όλες τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις, συμμορφώνεται τα πρότυπα που ορίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Πιστοποίηση CE και τα Πρότυπα 
των Προϊόντων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μεταξύ 
άλλων, και έχουν περάσει από 30 ελέγχους ασφαλείας.

Η καινοτομία της Nerudia και  
τα μελλοντικά σχέδια 
Το «Κάτι Καλύτερο» αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής 
του Ομίλου της Imperial Tobacco, η οποία  οδηγεί 
τις εξελίξεις σε περισσότερες χώρες και αγορές με 
υπευθυνότητα και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Το 
Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων και Καινοτομίας της Nerudia 
ήδη δουλεύει πάνω σε πρωτοποριακά projects που 
αναμένεται να εκπλήξουν την αγορά.
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Η Imperial Tobacco καινοτομεί 
δημιουργώντας «Κάτι Καλύτερο»

Η Imperial Tobacco Hellas, μέλος του κορυφαίου διεθνούς Ομίλου Imperial Brands, 
δημιουργεί «Κάτι Καλύτερο» για τους ενήλικες καπνιστές παγκοσμίως  

λανσάροντας τo καινοτόμo Προϊόν Νέας Γενιάς myblu.


