
F�r er som p� grund av vilseledande skr�ckpropaganda �verv�ger att fimpa har vi nu kartlagt

F�RDELARNA MED R�KNING
S�mre h�r och hud
+ Du f�r pension�rsrabatt redan vid 46
+ Du kan k�pa cigg som 15-�ring
+ Den gr�gula hudtonen g�r att du
inte avviker vid resor till Asien

S�mre n�rminne
+ Du tr�ffar st�ndigt nya m�nniskor

S�mre m�rkerseende
+ Du somnar l�ttare

Tandlossning
+ Proteser �r snygga idag

S�mre smak- och luktsinne
+ Lever, surstr�mming mmmmm
+ Du slipper andras stank p� bussen

Du luktar askkopp
+ H�ller myggen borta
+ H�ller n�rg�ngna personer p� avst�nd
+ Spara pengar p� parfym

…som �nd� inte d�ljer stanken

R�khosta
+ Hj�lper dig upp p� morgonen
+ Bra n�r man vill ha uppm�rksamhet

S�mre kondition
+ Sparar energi
+ Underl�ttar TV-tittande

Missf�rgade t�nder
+ R�jer dig inte i m�rkret
+ Du ser �ldre ut

Kortare livsl�ngd
+ Du l�gger inte beslag p� dyra

pension�rsl�genheter

L�gre produktion av k�nshormon
Ger m�nga positiva effekter
+ L�ttare att fokusera p� de viktiga

sakerna d� sex faller bort.
+ S�mre fertilitet ger visst skydd f�r dem

som slarvar med preventivmedel.
+ Kvinnor kommer tidigare i klimakteriet

och f�r mustasch. Kul p� maskerad!
+ Impotens – kravl�st och bra!
+ Bensk�rhet g�r att du flyter bra i 

vatten. Sl�ng flytv�sten!

Intellektuell h�llning
+ Kan kompensera ett svagt intellekt

Cigaretter �r dyra
+ Mindre risk att skadas eller d� i

flygolyckor eller under ut�vande
av kostsamma hobbies som fall-
sk�rmshoppning eller dykning.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, (kronisk bronkit och lungemfysem), astma, allergi, hj�rnbl�dning, hj�rtinfarkt, 
tandlossning, �ldersblindhet, bensk�rhet, alzheimers. Och s� cancer i munh�lan, matstrupen, �vre luftv�garna, 
lungorna, bukspottk�rteln, tolvfingertarmen, njurarna och urinbl�san.  

…f�r att inte tala om alla intressanta sjukdomar som du kan dra p�
dig, och som kan vara en �ppning till samtal med andra m�nniskor.
Risken att drabbas av sjukdomarna h�r nedanf�r �kar med mellan 200 och 2500% om du r�kar. 

Varannan r�kare d�r till f�ljd av sin r�kning och f�rlorar i genomsnitt 7–8 �r av sin livstid.
Risken f�r r�kare att d� av r�kning �r mer �n 60 g�nger s� stor som att d� i trafiken

Att vara p�l�st �r aldrig fel. P� www.dillsmak.se hittar du mer info i �mnet.

+ mindre pengar �ver till godis.

Minskad sex appeal
+ Mindre risk att bli

antastad n�r det syns
att du �r ett v�rdel�st ligg

Djup sensuell st�mma
+ I telefon blir du tagen f�r en man

Anledning till r�kpaus
+ 4 cigg om dagen ger dig l�tt 3 veckor

betald rast som icker�kare missar.

Mod
+ Alla tycker om en m�nniska som

v�gar se d�den i vit�gat.

H�nderna upptagna
+ Du kan inte peta dig i n�san.


