Ndalimi i duhanit: dobitë
Ndalimi i pirjes së duhanit përmirëson cilësinë dhe jetëgjatësinë tënde.
Menjëherë pas cigares së fundit, trupi yt do të shohë dobitë.
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Zgjidh të jetosh më gjatë
Sa vjet mund të fitohen?
Vite jetë që i shtohen jetës suaj nëse ndalon duhanin në këto mosha.6
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Mëso më shumë në:
www.healthylungsforlife.org

Ky dokument është ndërtuar me synimin për t'i ndihmuar
mjekët t'u shpjegojnë pacientëve të tyre dobitë e ndalimit
të duhanit. Është prodhuar nga European Respiratory
Society (ERS) Tobacco Control Committee dhe European
Lung Foundation (ELF) si pjesë e fushatës Healthy Lungs
for Life.

