Renunțarea la fumat: beneficiile
Renunțarea la fumat crește calitatea și durata vieții.
Imediat după renunțarea la fumat, organismul dumneavoastră va resimți beneficiile.
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Pentru mai multe informații accesați:
www.healthylungsforlife.org
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