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ALLERGIEËNEPIDEMIE. De opwarming van de aarde, 
vervuiling en constante blootstelling aan allergenen 
hebben het aantal mensen met een pollenallergie de 
voorbije tien jaar verdubbeld tot maar liefst 30 
procent van de wereldbevolking. 
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∙ LUCHTVERVUILING IN AUTO LIGT ZES KEER HOGER DAN BUITEN
We brengen gemiddeld 40 minuten per dag in onze auto door. Dat komt 
overeen met tien volledige dagen per jaar. En terwijl we in de file staan, ademen 
we zes keer meer luchtvervuiling in dan we buiten zouden doen. Bij Nissan 
hechten we belang aan de gezondheid van onze klanten. Daarom raden we hen 
aan om de pollenfilter van hun auto jaarlijks te vervangen en steeds te kiezen 
voor een Premium pollenfilter.
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∙ VERVUILINGSTYPES IN EUROPA
Ondanks de limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie kampt Europa met 
zware vervuiling. Industriële uitlaatgassen, woningverwarming en uitlaatgassen 
van het wegverkeer vormen een probleem, net als fijn stof, schimmels, bacteriën 
en pollen in onze natuurlijke omgeving. Allergenen en fijn stof zijn het hele jaar door 
aanwezig en hun concentratie neemt toe door de hogere temperaturen en hogere 
CO2-uitstoot die planten sneller doen groeien, waardoor ze meer pollen 
produceren dan normaal. 
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IMPACT OP GEZONDHEID. Fijn stof in de lucht (PM2.5) kan bij inademing irritatie van 
de ogen, keel en neus veroorzaken. Ze kunnen ook de longen aantasten en astma 
en hartziekten verergeren. 
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∙ HOOGWAARDIGE INTERIEURFILTERTECHNOLOGIE
NISSAN-INNOVATIES VOOR UW WELZIJN. Alle interieurfilters filteren de 
interieurlucht in de auto, maar Nissans nieuwe gecombineerde pollenfilter gaat nog 
veel verder. Hij integreert de anti-allergene kracht van polyfenolen om actieve 
allergenen in pollen te neutraliseren en geurtjes, gassen en stofdeeltjes geen kans 
te geven. 

DE POLYFENOL-OPLOSSING. 
Polyfenolen zijn natuurlijke plantmoleculen in fruit en groenten die antioxidanten 
bevatten, allergieën en kankerverwekkende stoffen elimineren en ontstekingen 
tegengaan. Ze staan al eeuwenlang bekend om hun gezondheidsvoordelen en 
Nissan wendt hun kracht aan om de lucht in de auto te zuiveren. 




