


ДАЛИ Е НЕОПХОДНА ФЛАШИРАНА ВОДА?



Еднo пластично шише вода чини околу 1,5 долар.

Тоа е 1900 пати поскапо од водата од 

водовод (ако е доволно чиста за да се пие)



Тоа значи дека...

Еден американец просечно за 

флаширана вода троши околу 400 

долари годишно

Пластичните шишиња во кои се продава водата, 

во допир со водата произведуваат отровни 

хемикалии како Bisphenol-A (BPA), кои можат да 

имаа канцерогено дејство

Животната средина е повеќекратно загрозена, 

почнувајќи од флаширањето па се до транспортот, 

пакувањето и депонирањето на пластичните 

шишиња.



Во 2004. година, само во САД се продадени

(дваесет и шест милијарди)

литри флаширана вода



Литри е 

Околу 28 000 000 000 пластични шишиња само во 

САД во една година

Од нив 86% завршува како отпад



секоја 

секунда,

1500* 

пластични 

шишиња 

стануваат 

отпад ,



26 000 000 000 литри вода, 

значи дека се трошат околу 3 000 000 000 литри 

нафта за изработка на овие пластични шишиња.

Тоа е количество доволно за 

погон на 3 000 000 автомобили 

во текот на цела година, (во 

Македонија 1 автомобил троши 

илјада литри гориво годишно)



26 000 000 000 литри флаширана вода 

подразбира емисија на 2 500 000 тони 

јаглендиоксид за време на производството на 

пластичните шишиња за флаширање на водата.



Исто така и...  



за флаширана вода 

потрошувачите трошат             

100 милијарди долари



Истражувањата покажуваат дека со тие пари може 

да се обезбеди секој на оваа планета да има пивка 

вода во водоводот и хигиенска канализација.

Да си помогнеме себеси, па и на нив !

Што мислиш, можеш ли да помогнеш?



Ако пиеш флаширана вода...

ТРОШИШ ПАРИ...

ЈА ЗАГАДУВАШ ПЛАНЕТАТА

Ги загадуваш подземните резервоари 

за пивка вода









Чуваш вода во колата?

Мислиш дека е практично?

Треба да занаеш дека поради покачената температура во 

колата пластичното шише испушта канцерогени материи.



Дури и ако не чуваш вода во колата, размисли можеби веќе 

била на повишена температура и внатре се создале токсични 

материи

магацини

до 30ºC

камиони

до 65 ºC

Претовар

до 40 ºC

Пренос до 

локалниот 

дуќан

до 100 ºC

Конечно кај 

тебе



Има многу начини да пиеме чиста вода, а таа 

да не е флаширана

Одбери еден од нив.

Ако пиеш пречистената вода ја чуваш планетата и штедиш пари.



Извори на информации

Ако само еден човек престане да користи фраширана вода, 

тоа во пластичниот отпад за една година би значело           

200 шишиња помалку.


