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Mér finnst það vera brot gegn mér sem neytanda að
- einungis sé í boði 10ml plastflöskur með og án nikótins
- takmarka tankastærðir niðrí 2ml!
- ég hafi ekki valmöguleikan að versla mér nýja vöru heldur fá þar með úrelta vöru (6man 
reglan)

Það þarf 18ára lög á þetta það er vel vitað og gert í góðu.
Þessar litlu 10ml plastflöskur eru ekki barnvænni heldur en 60ml glerflaska með 
barnalæsingu. Ég ætti að þekkja það búin að snúa mörgum töppum í marga hringi áður en 
ég fatta að barnalæsing sé.

Svo er það plastið.. Ef þetta verður samþykkt þá verður svo mikið plast. Við höfum þá litla 
10ml plastflösku með plastappa sem er innsiglað í plast.! Þar erum við komin afturábak í 
umhverfismálum.

Ég er búin að margreyna að skrifa þennan póst og koma þessu í rétt orð til að mótmæla þessu 
frumvarpi eins og það kemur fram en virðist aldrei koma því 100% frá mér svo ég ætla að tala útfrá 
minni reynslu.

Ég er nú ekki gömul en er 26 og byrjaði að fikta við að reykja 12 ára og var sígarettan orðin minn besti 
félagi 14ára. Ég lagði frá mér þann félaga 2016 með því að nota rafrettu (mun tala um það sem 
Vapeið mitt í þessum pósti)

Ég hafði oft reynt að hætta með ýmsum leiðum meðalannars með nikótíntyggjói , innsogsstauk , 
sogtöflu og ég veit ekki hversu oft ég reyndi bara að hætta með engu nema þrjósku en þrjóskan varði 
oftast ekki lengur en til hádegis.
Svo þegar ég byrjaði að nota vapeið mitt brá mér við það hversu lítið mig langaði ekki í sígarettuna 
þennan góða félaga sem eg hafði i 12 ár ca...

Fljótlega fór ég að finna mun á mér líkamlega, þol jókst, hósti snarminnkaði, hausverkjum fækkaði og 
kvef minnkaði en ég vil að það fylgi sögunni minni að ég var með króníska ennis og kinnholusýkingu 
og endaði í aðgerð útaf stíflu. Ég hef ekki fengið svona sýkingu síðan snemma 2016. Ég hef ekki tölu á 
því hversu oft læknirinn minn sagði við mig á meðan þú reykir verðuru svona.

Ég fór að finna bragð aftur , brögð sem ég hafði deyft niður í mörg ár og ég enduruppgötvaði bara 
þarna við að vera hætt að reykja.

Andlega heilsan snarbatnaði að auki og ég tók eftir því hversu miklum peningum ég hafði kveikt í.

Þetta frumvarp má ekki fara í gegn svona. Ekki fyrir mig , ekki fyrir verslanir, og alls ekki fyrir 
neytendann. Vapeið (Rafrettan) er að bjarga lífum þetta má ekki fara í gegn heilsunnar okkar allra 
vegna.
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