Portugal

Advertências
combinadas

Os fumadores morrem prematuramente

Fumar bloqueia as artérias e provoca ataques cardíacos e enfartes

Fumar provoca o cancro pulmonar mortal

Fumar causa elevada dependência. Não comece a fumar

Deixar de fumar reduz os riscos de doenças cardiovasculares
e pulmonares mortais

Fumar pode provocar uma morte lenta e dolorosa

Fumar provoca o envelhecimento da pele

Fumar pode prejudicar o esperma e reduz a fertilidade

Fumar pode reduzir o ﬂuxo de sangue e provoca impotência

O fumo contém benzeno, nitrosaminas, formaldeído
e cianeto de hidrogénio

Se está grávida: fumar prejudica a saúde do seu ﬁlho

Proteja as crianças: não as obrigue a respirar o seu fumo

O seu médico ou o seu farmacêutico podem ajudá-lo a deixar de fumar

Para o ajudar a deixar de fumar

Especiﬁcações técnicas para a impressão
> As advertências combinadas têm ser reproduzidas sem quaisquer alterações às suas
dimensões ou cores.
> As advertências combinadas foram concebidas como uma imagem integral e não podem
ser alteradas.
> As advertências combinadas têm de ser impressas em quadricomia CMYK, com uma
lineatura de 133 linhas por polegada, como requisito mínimo para as cores.
As fotograﬁas, imagens e textos contidos neste CD destinam-se à utilização em embalagens de
produtos do tabaco, de acordo com a:
> Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de 2001, à aproximação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que
respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco (2001/37/CE)
> Decisão da Comissão, de 5 de Setembro de 2003, relativa à utilização de fotograﬁas a cor ou de
outras ilustrações como advertências relativas à saúde nas embalagens de tabaco (2003/641/CE)
> Decisão da Comissão, de 26 de Maio de 2005, sobre a colectânea de documentos-fonte
seleccionados contendo fotograﬁas a cores ou outras ilustrações para cada uma das
advertências complementares enumeradas no anexo 1 da Directiva 2001/37/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho (C(2005) 1452 ﬁnal)
Qualquer outra utilização está sujeita à autorização da Comissão Europeia.

