
Hoe gezond is de lucht die u thuis inademt eigenlijk?
Dagelijks is er nieuws over smog in grote steden en de slechte luchtkwaliteit in bv China, maar hoe is het eigenlijk met de lucht die we
binnenshuis inademen? 
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De lucht die we inademen in onze huizen en kantoren kan tot 100 keer meer vervuild zijn dan de buitenlucht, volgens het Amerikaanse
Environmental Protection Agency (EPA). (http://www.epa.gov/air/basic.html ) Mensen in  geïndustrialiseerde landen besteden ongeveer 90%
van hun tijd binnenshuis (thuis zijn, op het werk en vrijetijdsbesteding in een gebouw). De verontreinigende stoffen in de lucht binnenshuis
vormen een zeer reële bedreiging voor de gezondheid en welzijn.

Onderzoeken over de hele wereld hebben aangetoond dat luchtvervuiling binnenshuis effect heeft op de gezondheid. Klachten zoals
hoofdpijn, ademhalingsproblemen, chronische hoest, irritatie van de ogen, vermoeidheid en lethargie. Mensen die lijden aan aandoeningen
zoals astma, allergieën en longziekten zijn uiterst kwetsbaar voor indoor luchtvervuiling, net als baby's, kleine kinderen, en ouderen die bijna
24 uur per dag binnen zijn tijdens de wintermaanden.

De dreiging die uitgaat van luchtvervuiling binnenshuis is een groter probleem dan ooit tevoren, toch geloven veel mensen dat het niet op hen
van toepassing is. Echter, er zijn vele bronnen van vervuilde binnenlucht, zoals de chemische stoffen die vrijkomen door gebruik van bv.
haarlak, ovenreiniger, pesticiden, was- en schoonmaak middelen, vloer-en meubelwas en zelfs luchtverfrissers. Daarnaast is de manier
waarop de huizen worden gebouwd tegenwoordig gericht op  efficiëntie en om energie verlies tegen te gaan. Dit resulteert in een verminderde
ventilatie, waardoor verontreinigende stoffen zich opbouwen in huis en kantoor.

Gelukkig zijn er oplossingen!  Een eenvoudig en bewezen alternatief is een luchtreiniger met HEPAfilters, een oplossing aanbevolen in de
American Thoracic Society American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
(http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110121144009.htm)

Wij van Blueair zijn van mening dat iedereen het recht heeft om lucht in te ademen die zo zuiver is als de natuur het bedoeld heeft.

Schone lucht inademen is belangrijk

De Europese Commissie heeft verklaard dat, binnen of buiten, luchtvervuiling is een groot milieuprobleem en gezondheids probleem. De
Commissie merkte op dat de binnenlucht 'meer dan 900 chemische stoffen kan bevatten', en heeft toegegeven dat de luchtkwaliteit in een
huis of kantoor niet dezelfde aandacht heeft als de kwaliteit van de buitenlucht.

(http://ec.europa.eu/health/opinions/en/indoor-air-pollution/index.htm)
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Over Blueair luchtreinigers

Verkocht in meer dan 50 landen. Blueair levert schone lucht in huis en kantoor. Een Blueair luchtreiniger werkt efficiënt, geruisloos en tegen
laag energie verbruik. 99,97% van alle allergenen, virussen, bacteriën, luchtverontreinigingen, stof, huismijt etc. wordt uit de lucht verwijderd.
Schone lucht voor iedereen, zoals de natuur het bedoeld heeft!
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