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– Jag försökte sluta
röka varje dag.
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 Ring 020-35 35 35 eller besök www.nicorette.se för mer information
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Nikotin och alkohol
triggar varandra
Professor Jörgen Engel har
i sin forskning kommit fram 
till hur olika beroenden hör 
ihop och hur tidig tobaks-
debut ökar riskerna för annat 
missbruk, t ex alkoholism och 
narkotika. 

Snus ökar risken för
munhålecancer
I den ansedda tidningen Lancet 
har några forskare slagit fast att 
vart femte fall av tumörerna i 
matstrupe och bukspottkörtel 
bland svenska män kan härledas 
till snusande. Det motsvarar 
ungefär 150 fall per år. 

Kommer vi att nå
målen 2014?
För att ha en chans måste 
fl era åtgärder genomföras på 
kort tid. Experterna förordar 
säljstopp i livsmedelsbutiker, 
förbud mot exponering och 
licensiering för tobak. Rökfri 
skoltid låg också högt på 
önskelistan.

Kryddig vuxensmak
i nya Nicorette
Studier visar att rökare som 
använder ett nikotintuggummi 
med god smak som räcker 
länge, lättare kan fullfölja 
behandlingen och därmed öka 
sina chanser att lyckas fi mpa för 
gott. Nya Nicorette Spicemint 
uppfyller de kraven.

Gott Nytt
Om vi ska förhindra att var tredje fl icka och var 

femte pojke som går på dagis idag, blir rökare vid 

15 års ålder som det är nu, måste vi vuxna ta vårt 

ansvar och inte minst våra folkvalda politiker! Då 

gäller det att ta modiga beslut och tillmötesgå 

experternas önskemål inför nästa år. Mer verk-

stad och mindre snack är utlovat. Vad det innebär 

i praktiken lär visa sig i framtiden, men låt inte 

barnen få betala priset för vår rädsla att agera.


