
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



I LISA 

Valitud alusdokumentide kogu 

Suitsetamine lühendab eluiga. 

   

Suitsetamine ummistab veresooni ning põhjustab südameinfarkte ja 
rabandusi. 

   

Suitsetamine tekitab surmavat kopsuvähki. 

   

Suitsetamine tekitab kergesti sõltuvust, ära alusta.  

   

 

ET 1   ET 



 

Suitsetamise lõpetamine vähendab ohtu haigestuda surmavatesse 
südame- ja kopsuhaigustesse.  

   

Suitsetamine võib põhjustada aeglase ja valuliku surma.  

   

Suitsetamine toob kaasa naha vananemise. 

   

Suitsetamine võib kahjustada spermat ja vähendada viljakust. 
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Suitsetamine võib tekitada vereringehäireid ja põhjustada impotentsi. 

   

Suits sisaldab benseeni, nitrosoamiini, formaldehüüdi ja 
vesiniktsüaniidhapet. 

   

Raseduse ajal suitsetamine kahjustab sinu last. 

   

Kaitse lapsi: ära sunni neid hingama tubakasuitsu. 
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Arstilt või apteekrilt saad abi suitsetamise lõpetamiseks. 

   

Otsi abi suitsetamise lõpetamiseks: 
(telefon/postiaadress/internetiaadress/küsi arstilt/apteekrilt). 
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II LISA 

Trükkimise trükitehnilised näitajad 

Ühendhoiatused tuleb trükkida ilma ühegi muudatuseta proportsioonides või värvides. 

Ühendhoiatused on kavandatud tervikkujutistena ja neid ei tohi muuta. 

Miinimumnõuded ühendhoiatuste trükkimisele: neljavärvitrükk /CMYK/ rastritihedusega 133 
joont tolli kohta.  




