ȚIGĂRILE OTRĂVESC OAMENII ȘI PLANETA
Renunțati la fumat pentru sănătatea voastră și a planetei!
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Material adresat populației generale
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22 de miliarde de tone de apă
utilizate în producția globală de tutun 3,7 litri de apă utilizată la fabricarea
unei țigarete
2 milioane de tone de deșeuri de
ambalaje – greutatea a 9433 trenuri
de marfă
Copacii tăiați pentru a face loc
tutunului, în creștere, reprezintă 5%
din defrișările globale
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