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SMOG NIE TAKI STRASZNY?  

 

Przygotowywanie zdrowych posiłków, aktywny 

tryb życia (siłownia, fitness, basen), czy 

wszystko co z eco związane to czynności, 

które w ostatnim czasie stały się bardzo 

popularne. Dla niektórych osób poranny 

trening i pożywne śniadanie to wyznacznik 

udanego dnia. Dlaczego więc nie dbamy o 

jakoś powietrza w domu, skoro jest ona równie 

ważna co dostarczanie organizmowi 

potrzebnych witamin i minerałów oraz odpowiedniej dawki ruchu? Kurz, pył, roztocza 

oraz inne alergeny unoszące się w powietrzu niekorzystnie wpływają na jego jakość. 

Warto zastanowić się nad zakupem oczyszczacza powietrza z jonizatorem. 

 

Astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła, nadciśnienie 

tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia przebiegu ciąży, a także bóle głowy, 

bezsenność oraz wiele więcej problemów zdrowotnych powstaje z powodu 

zanieczyszczenia powietrza. Jak podaje EEA (Europejska Agencja Środowiska) w 

2014 roku zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM 2,5, który może przenikać do 

krwiobiegu, spowodowało 420 tys. przedwczesnych zgonów w 41 krajach 

europejskich. Jak widać problem jest bardzo poważny. W jaki sposób ochronić siebie 

i najbliższych? 
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POWIETRZE NIE MA GRANIC! 

 

Smog, czyli cichy zabójca XXI w. jest równie niebezpieczny dla naszego zdrowia, gdy 

przebywamy na zewnątrz jak i w domu. Wystarczy na chwilę otworzyć okno, a jakość 

powietrza w pomieszczeniu znacznie się pogorszy. Smog jest drugim po paleniu 

tytoniu czynnikiem warunkującym występowanie chorób układu oddechowego. 

40% Polaków ma objawy jednej lub kilku chorób alergicznych. Liczba osób z 

alergią stale rośnie, co szczególnie widoczne jest u dzieci. Największe zagrożenie 

stanowią pyły zawieszone PM 10 oraz PM 2,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYŁ ZAWIESZONY PM10 

 

Pył zawieszony może zawierać niebezpieczne substancje toksyczne np. benzo(a)piren 

(rakotwórczy, mutagenny związek chemiczny) oraz metale ciężkie, dioksyny i furany. 

Brzmi groźnie… prawda? 

Pył PM10 to cząstki wielkości jednej piątej grubości ludzkiego włosa, które mogą 

docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, wywołując wiele chorób układu 

oddechowego. Może powodować różne reakcje np. kaszel, trudności z oddychaniem i 

zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczynia się do zwiększenia 

zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów 

chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. 

 



 

www.noxa.pl 
 

 

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 

 

PM2,5 to bardzo drobne cząstki o średnicy 

mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą 

docierać do górnych dróg oddechowych, 

płuc, a nawet przenikać do krwi! Są bardzo 

niebezpieczne dla naszego zdrowia. 

Według WHO (Światowa Organizacja 

Zdrowia) pył zawieszony PM2,5 należy do 

najbardziej szkodliwych dla człowieka 

spośród innych zanieczyszczeń 

atmosferycznych. Długotrwałe wdychanie powoduje wzrost liczby zgonów z powodu 

chorób układu oddechowego oraz układu krążenia. Przyczynia się także do wzrostu 

nagłych przypadków hospitalizacji (napady astmy, ostra reakcja układu oddechowego, 

osłabienie czynności płuc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ: W ciągu 1 minuty od wdechu, najmniejsze cząsteczki pyłów docierają poprzez   

krwioobieg do naszych narządów (nerek, wątroby, mózgu, serca) oraz tkanek. 
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA  

 

W ciągu godziny dorosły człowiek robi około 900 

wdechów, dziecko 1300, a noworodek nawet 2400. 

Na szczęście większość czasu spędzamy w 

pomieszczeniach, w których jakość powietrza 

możemy kontrolować. Bezpiecznym i niedrogim 

rozwiązaniem w walce ze smogiem są 

oczyszczacze powietrza. Jednak zanim 

zdecydujesz się na zakup konkretnego urządzenia, 

sprawdź jego funkcje oraz parametry.  

Oczyszczacz powietrza Noxa posiada filtr z węglem aktywnym oraz filtr HEPA, co 

pozwala na uzyskanie maksymalnie czystego powietrza w pomieszczeniu. Czujnik 

zapachu określa jakość powietrza, a czujnik zabrudzenia filtra przypomina o jego 

czyszczeniu lub wymianie. Dzięki wygodnemu programatorowi czasu pracy można 

ustalić optymalną długość pracy oczyszczacza i czas jego załączenia lub wyłączenia. 

 

CO WYRÓŻNIA OCZYSZCZACZ POWIETRZA NOXA? 

Model NXAP-20M-BD 

-filtr z węglem aktywnym oraz filtr HEPA
-obsługiwana kubatura do 80 m3

-dotykowy wyświetlacz
-usuwa kurz, pył, bakterie, wirusy i alergeny
-tryb nocny

-jonizator powietrza
-nowa generacja urządzenia
-blokada włącz/wyłącz
-programator czasowy
-oryginalny design
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JONIZATOR  

 

Oczyszczacz powietrza Noxa 

wyposażony jest w jonizator, który uwalnia 

jony dodatnie i ujemne eliminując 

nieprzyjemne zapachy, kurz, dym oraz 

alergen zapewniając świeże, zdrowe 

powietrze w pomieszczeniu.  

 

Długo pracujący monitor komputera, 

ekran telewizora, czy inne urządzenia elektroniczne niekorzystnie wpływają na jakość 

powietrza, wytwarzają one jony dodatnie, które przyciągają wirusy, grzyby, kurz oraz 

różne alergeny. Wysuszone powietrze przyczynia się do problemów z zasypianiem, 

rozdrażnienia, chorób układu oddechowego, a nawet wielu infekcji. Naturalnym 

odpowiednikiem jonizatora jest burza, po której z przyjemnością można rozkoszować 

się wspaniałym, czystym powietrzem.  

W pomieszczeniach, w których 

działają oczyszczacze powietrza z 

jonizatorem skutecznie usuwane 

są nieprzyjemne zapachy, nasz 

organizm szybciej wypoczywa,  

lepiej śpimy, a oddychanie staje się 

przyjemniejsze.  

 

Łagodzenie objawów alergii oraz 

astmy, eliminowanie bólu głowy 

oraz zatok, zwalczanie 

negatywnych objawów pracy przy monitorze, polepszenie samopoczucia oraz         

wiele więcej korzyści uzyskasz dzięki oczyszczaczowi powietrza z jonizatorem NOXA! 

 
 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA NOXA 

ŻADEN SMOK SIĘ NIE PRZECIŚNIE! 
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O marce NOXA 

Marka NOXA powstała z myślą o tych, którzy oczekują przede wszystkim niezawodnego 

funkcjonowania oraz łatwej, intuicyjnej obsługi. Urządzenia NOXA są dostępne na rynku polskim oraz 

europejskim. Nad procesem projektowym i technologicznym urządzeń NOXA czuwa zespół 

NOXA Research and Development Center złożony z japońskich, chińskich, amerykańskich oraz 

polskich inżynierów. NOXA posiada w swojej ofercie: przenośne klimatyzatory, systemy klimatyzacji dla 

domu i obiektów komercyjnych, oczyszczacze powietrza. 

Wyróżnia nas gwarancja wysokiej jakości. Urządzenia NOXA znajdziesz w: 

 

 

 

 

  

  

 




