
  

Palenie zabija

Co to w ogóle jest ten papieros – jest to wyrób 
tytoniowy składający się z rurki z cienkiej bibułki 
(gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm 
(zwykle 85 mm), wewnątrz której znajduje się 
mieszanka tytoniowa zawierająca spreparowane 
liście różnych odmian tytoniu.



  

Palenie papierosów powoduje różne choroby, 
takie jak : Zawał mięśnia sercowego,raka płuc, 
niedokrwienie serca, przewlekłe zapalenie 
oskrzeli. Jeżeli palimy za dużo papierosów, około 
1 paczki dziennie można przez to umrzeć.



  

Historia papierosa
 Polska nazwa pochodzi od papieru owijającego 

ścinki liści tytoniu. Obecnie prawie wszystkie 
papierosy mają filtry, wprowadzone po raz 
pierwszy w 1940 roku przez markę Pall Mall i 
rozpowszechnione przez markę Kent. 
Technologię produkcji opracował niemiecki 
emigrant w USA, James Albert Bonsack, 
biorący udział w konkursie na wymyślenie 
maszyny do zwijania cygar. Przedtem 
papierosy zawijano ręcznie jako małe cygara 
(cygaretki).



  

Proces był pracochłonny. Bonsack dodał element 
rolki papieru, w którą maszyna automatycznie 

zwijała ścinki tytoniu i kroiła. Bonsack opatentował 
dwukrotnie maszynę w tym samym roku (1880), 

ale nie było chętnych na kupno, ponieważ 
produkowała ona papierosy w ilości, której nikt w 

USA nie byłby w stanie skonsumować.



  

 Dopiero współpraca z Jamesem Duke'em 
zaowocowała odpowiednim marketingiem i 

stworzeniem od podstaw masowej konsumpcji 
papierosów w USA, później w Anglii i na całym 

świecie. Duke m.in. rozdawał za darmo każdemu 
polskiemu imigrantowi na Ellis Island po pięć 

paczek papierosów. W czerwcu 1922 polski rząd 
wprowadził Polski Monopol Tytoniowy, 

rozciągając na cały kraj przepisy obowiązujące 
przed 1918 rokiem w Galicji oraz zaborze 

rosyjskim



  



  

Co to jest E-Papieros
 E-papieros (papieros elektroniczny) – zasilane 

baterią urządzenie inhalacyjne dające 
użytkownikowi podobne wrażenia jak przy 
paleniu tradycyjnych papierosów. Urządzenie 
powoduje zamianę roztworu inhalacyjnego na 
wdychaną przez użytkownika lotną mgłę, (w 
przeciwieństwie do dymu wdychanego przy 
paleniu papierosów). Roztwór inhalacyjny (tzw. 
e-liquid) składa się zazwyczaj z glikolu 
propylenowego, gliceryny, aromatów oraz 
nikotyny w różnym stężeniu (od 0% do 3,6%).



  

Budowa E-Papierosa
 Obecna generacja e-papierosów najczęściej 

przypomina z wyglądu długopis. Odchodzi się 
od wyglądu przypominającego zwykłego 
papierosa. Na rynku znaleźć można także 
modele imitujące fajkę, cygaro itp..

 Klasyczny e-papieros składa się z dwóch lub 
trzech części.

 Trzeba pamiętać , że E-papieros też szkodzi 
organizmowi, tak jak zwykły.


