
ЗАШТИТА  
ОД ЗАГАДЕН ВОЗДУХ

Во Индија, загадувањето на 
воздухот го намалува животниот 
век до 11 години. Во Кина 
предизвикува луѓето да умираат 
до 7 години порано 

Извори:
1 World Economic Forum
2 University of Chicago’s Air Quality Life Index (AQLI)

  Загадувањето на воздухот 
убива седум милиони луѓе низ 
целиот свет секоја година.

   Најсмртоносно загадување 
е предизвикано од најситните 

честички во воздухот наречени 
PM2.5. Тие продираат длабоко во 

нашите бели дробови, крвоток 
и мозок, предизвикувајќи 

проблеми со дишењето, срцеви 
заболувања, карцином и 

евентуално деменција.  

 Загадениот воздух во просек го 
намалува животниот век за скоро 

2 години. Во зависност од тоа 
каде живеете.

Starts to work in less than  2 
minutes.

Protects the nose against 
pollution.

Take before being exposed 
to  airborne pollution.

No known side effects and 
 clinically proven.

Suitable for pregnant or 
 breast-feeding women.

НЕВИДЛИВА
МАСКА

  Загадувањето на воздухот денеска 
е посмртоносно од војните, 
пушењето и туберкулозата

Nasaleze PM Shield е медицинско средство 
Class 1 во Европа

Nasaleze PM Shield е природен превентивен 
третман во борбата против загадувањето на 
воздухот

Безбеден е за бремени жени и доилки

Безбеден е за деца над 18 месеци

Со освежителна арома на лимон

Содржи 200 дози (30 дневна употреба)

 

Започнува да делува за помалку од 2 минути

Ги штити дишните патишта од загадениот 
воздух

Употребете го пред да излезете во загадена 
средина

Клинички докажан, без несакани ефекти

viziomed@viziomed.com

Scan for more information
www.nasaleze.com



Воспаление на ѕидот на 
крвните садови

• Зголемен ризик од 
згрутчување на крвта

• Стеснување на крвните 
садови

 (вазоконстрикција)
• Зголемен ризик од руптура на 

атеросклеротични плаки

Симптоми:
• Стегање во градите
• Градна болка (angina)
• Палпитации (срцебиење)
• Недостаток на здив
• Невообичаен замор

Зголемен ризик од заболување  
и предвремена смрт од:

• Коронарна артериска болест
• Срцеви аритмии
• Конгестивна срцева слабост
• Срцев или мозочен удар

Воспаление на дишните 
патишта

• Прилив на бели крвни клетки
• Зголемено создавање слуз 

(секрет)
• Акумулација на течности и 

оток (едем)
• Оштетување или изумирање 

на клетките кои ги 
препокриваат дишните 
патишта

Ефекти врз белодробната 
функција

• Стеснување на дишните патишта
 (бронхоконстрикција)

• Намален проток на воздух

Зголемен ризик од заболување и 
предвремена смрт од:

• Астма
• Бронхитис (акутен или хроничен)
• Емфизем
• ХОББ
• Пневмонија

Развој на нови заболувања
• Хроничен бронхитис
• Други заболувања...

Симптоми:
• Кашлица
• Секрет
• Стегање во градите

• Отежнато дишење
• Недостаток на здив

Ефекти од

ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ
 
Што претставува Nasaleze PM Shield

Nasaleze PM Shield претставува инертен 
микронизиран целулозен прав и е составен од 
фини честички на целулоза која се нанесува на 
површината на дишните патишта преку патентиран 
систем на апликација. Клинички е докажано дека 
Nasaleze PM Shield обезбедува брза и ефикасна 
заштита од штетните ПМ честички.

Апликацијата на Nasaleze PM Shield овозможува 
создавање на бариера во облик на гел врз 
површината на дишните патишта. Таа бариера ги 
заробува штетните ПМ честички кои се вдишуваат 
преку воздухот. ПМ честичките не можат да се 
видат со голо око, тие се без мирис и вкус, но 
овие честички особено помалите (ПМ10 и помали) 
можат да бидат многу штетни по човековото 
здравје. Делувајќи како бариера, Nasaleze PM 
Shield го штити организмот од штетните влијанија 
на ПМ честичките содржани во воздухот.

 
Повеќе за ПМ честичките

ПМ 
честичките 
можат 
да бидат 
составени 
од стотици 
различни 
хемикалии, 
доаѓаат во 

различна големина и содржат мешавина од: чад, 
смог, прашина, полени и аеросоли.

Бидејќи не можат да се видат, помирисаат и 
вкусат – претставуваат скриена опасност по 
здравјето. Најголемите здравствени проблеми се 
предизвикани од најмалите ПМ честички (PM10 
и помали), кои се вдишуваат во белите дробови. 
Помалите ПМ честички, со дијаметар помал од 2,5 
микрометри (ПМ2.5), се уште поопасни затоа што 
се вдишуваат уште подлабоко во белите дробови, 
тие навлегуваат во крвотокот се шират низ телото 
оштетувајќи ги виталните органи како белите 
дробови, срцето и мозок.

ЕФЕКТИ ВРЗ РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ ЕФЕКТИ ВРЗ КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ

Како загадувачите  
(ПМ честички)
предизвикуваат симптоми

Како загадувачите (ПМ честички)
предизвикуваат симптоми

 алвеоли  
исполнети  
со заробен 
 воздух

бели крвни  
клетки

мукус
Белодробна слузницa

Зголемена осетливост кон респираторни инфекции

нормално бели дробови со  
респираторна инфекција

нормално вулнерабилна 
атеросклеротична 

плака

аритмија

нормално

Ефекти врз 
кардиоваскуларната функција

• Ниска оксигенација на црвените 
крвни клетки

• Нарушување на срцевиот ритам 
(аритмија)

• Промена на автономниот нервен 
систем врз контролата на срцето

влакно: 50-150μm

полен: 30 μm

PM 2,5 < 2,5 μm


