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Escrito por Thrintess - 01/06/2017 10:53
_____________________________________

Om de reikwijdte van de bedreiging van microplastiek op het ecosysteem van de oceanen te begrijpen,
zijn ze een van de grootste bedreigingen voor de vispopulatie, omdat vis liever ze eten over natuurlijk
voedsel. In feite bevatten ongeveer een kwart van alle vis in de oceaan nu kunststoffen, adidas
superstar 80s volgens de Verenigde Naties. Met deze angstaanjagende feiten kan het worden
verondersteld dat een kwart van alle vis die door mensen wordt verteer, mogelijk ook plastic bevat.
Laten we niet vergeten, dit is gewoon vis en er zijn andere dieren, die niet alleen in de oceanen leven
maar ook op land en lucht, die worden beïnvloed door kunststoffen die hen ook kunnen verbruiken.
Velen in de groene gemeenschap proberen manieren te vinden om de miljoenen tonnen kunststoffen die
onze oceanen vervuilen te verminderen, hergebruiken en recyclen. In India heeft een bedrijf een plastic
bestek vervangen door die van gierst, die hen ook eetbaar maakt. Als het gaat om het hergebruiken van
kunststoffen, worden ze nu in beton opgenomen om het te versterken. Zoals blijkt uit de video
hierboven, hebben adidas superstar dames en Parley een manier gevonden om oceaanplastica in
technisch garen te veranderen. Volgens Ecouterre hebben de nieuwe schoenen, de "Adidas X
Parley-rupsschoenen", de bovenkant gemaakt van kunststoffen die bestaan uit ongeveer 16,5
post-consumer plastic flessen, samen met ongeveer 13 gram gillnet plastic
adidas stan smith, Nike Inc. en Puma SE vertrouwen meer op particulieren om kleden en truien te
verkopen tijdens het maandlange Euro 2016 toernooi, het jaartocht voor de grootste sportleveranciers
die op vrijdag beginnen. Adidas, die ruwweg gebonden is aan marktaandeel met Nike in de wereldwijde
markt voor wereldwijde voetbaluitrusting van $ 5 miljard, richt zich op het vermogen van de top spelers
om directe fans te bereiken en een groter deel van haar jaarlijkse marketingbudget van 2,7 miljard dollar
te verschuiven in vergelijking met de grote team sponsorships Adidas heeft ook sponsoren
georganiseerd met de Duitse Bundesliga clubs in Leverkusen, Wolfsburg en Neurenberg.
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