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Indvirkning på hjernen

Indvirkning på hjertekarog åndedrætsystemerne
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Diagrammet kommenterer vi i kommende opslag her på hjemmesiden.
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Skitse af lugtcellernes placering
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A. Lugtehjernen, B. Si-benet, C. Lugtenervecelle, D. Lugteslimhinden.
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