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Ingen forbindelse
Norskutviklet, naturlig alternativ på sprayflaske, av eterisk olje fra økologisk dyrkede urter:
eukalyptus, peppermynte, sitron og lavendel i en base av olivenolje.

Aldri før har nordmenn kjøpt så mye nesespray, og antall faste brukere av nesespray øker hvert
eneste år. Samtidig ropes det nå et varsko fra helsemyndighetenes side. Stikkord er avhengighet
og slimhinner som i det lange løp kan bli skadet. Øre, nese og halsspesialist Paal Bentsen som
lenge har praktisert som lege i Narvik så hvordan pasientene slet. Derfor bestemte han seg for å
utvikle en neseolje med naturlige ingredienser, helt uten syntetiske tilsetningsstoffer.
Dr.Bentsens® Neseolje er et naturlig alternativ for alle som sliter med tørre, tette neser og bihuler.
Dr. Bentsens Neseolje&nbsp;på sprayflaske med doseringspumpe består av.eterisk olje
framstilt av biologisk dyrkede urter: eukalyptus, peppermynte, sitron og lavendel, i en
base av olivenolje.

Dr.Bentsens Neseolje er velegnet ved forkjølelse, tett eller rennende nese og tette bihuler. Kan
også være til hjelp ved lettere allergiplager og høysnue. Anvendelig også ved plager grunnet tørt
inneklima. Dr.Bentsens Neseolje er en naturlig nesespray uten negative bivirkninger, basert på
eteriske oljer fra Provence i Sør-Frankrike.
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
Olivenolje, eukalyptusolje, peppermynteolje, sitronolje, lavendelolje.
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Dr.Bentsens Neseolje for velvære kan brukes av alle*.
På småbarn fra 1 år kan oljen påsmøres UNDER nesen UTVENDIG.
For voksne gir 1 spraydusj i hvert nesebor morgen og kveld økt velvære for nese og bihuler.
Det oppfordres ellers til hver enkelt å prøve seg fram til hvilken mengde neseolje som føles
behagelig.
&nbsp;
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*NB: Personer med kjent allergi mot noen av innholdsstoffene må vise varsomhet ved utprøving.
&nbsp;

Historien bak dette produktet
Dr. Bentsens Neseolje er utviklet av overlege og øre-nese-hals spesialist Dr.&nbsp;Paal Bentsen,
etter flere år med utprøvinger.

Dr. Paal Bentsen studerte medisin i Wien i Østerrike hvor han tok sin embetseksamen og
promoverte i 1979. Han kom her tidlig i kontakt med urter og naturprodukter som har en lang
tradisjon i Østerrike.
Dr. Bentsen praktiserte i en årrekke som allmennlege i Norge, fra Kristiansand i&nbsp;sør til
Nordkapp i nord før han senere videreutdannet seg til øre-nese-halsspesialist&nbsp;i Sverige.
I sin lange karriere som overlege for hode og halskirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge,
Narvik sykehus, har Dr. Bentsen operert over 6.000 pasienter i alle aldre. Han har fra 1993 drevet
en egen øre-nese-halsspesialistpraksis i Narvik.
Som øre-nese-halsspesialist savnet Dr. Bentsen et effektivt middel mot tørre og såre slimhinner i
nesen og som også kunne være til lindring etter neseoperasjoner.
Fra 2008 til 2010 praktiserte Dr. Bentsen som øre-nese-halsspesialist i Provence-området i SørFrankrike. Han kom igjen i kontakt med urter og ble fascinert av eteriske oljer og deres virkning
på pasientene.
I 2010 begynte Dr. Bentsen å eksperimentere med forskjellige blandinger av&nbsp;basisoljer
tilsatt eteriske oljer som hundrevis av pasientene hans over flere år fikk gleden av å bruke.
Erfaringer fra disse pasientene har ført til videreutviklingen av dagens neseolje.
Dagens neseolje er laget på basis av en biologisk dyrket og raffinert olivenolje tilsatt biologisk
eukalyptus-, peppermynte-, sitron- og lavendelolje. Neseoljen produseres nå etter Dr. Bentsens
spesifikasjoner på et anerkjent laboratorium&nbsp;i&nbsp;Provence i Sør-Frankrike.
&nbsp;
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Ofte stilte spørsmål:
Er neseoljen behagelig å bruke?
Kundene opplever at den velkomponerte blandingen av urteoljene har en avslappende effekt og
en behagelig duft som sammen gir en deilig følelse av velbehag.

Er det noen bivirkninger ved bruk av neseoljen?
Den lave konsentrasjonen av eteriske bio-oljer uten noen kjemiske konserveringsmidler gir ingen
bivirkninger.
(OBS: hvis det foreligger allergi mot en eller flere av urtene må det vises forsiktighet under
utprøving.)

Skaper Dr. Bentsens Neseolje fysisk avhengighet?
Neseoljen har ingen stimulerende effekt på sentralnervesystemet, og har derfor ingen
vanedannende effekt og skaper heller ingen fysisk avhengighet.

Virker neseoljen oppfriskende?
Ja. Dr. Bentsens Neseolje er et 100% biologisk produkt med en lav konsentrasjon av biologiske
oljer som ikke irriterer&nbsp;det sensible nervesystemet i nesen og føles derfor oppfriskende.

Åpner neseoljen bihuler og nesekanaler?
Ja. Den velbalanserte blandingen av de eteriske oljer i Dr. Bentsens Neseolje stimulerer
nervetrådene som får blodårene til å trekke seg sammen og har derved en avsvellende effekt.

Kan Dr. Bentsens Neseolje brukes av barn?
Ja. Dr. Bentsens Neseolje kan brukes av barn fra 1-års alderen. Neseoljen kan smøres på
UNDER nesen UTVENDIG på barnet, lindrer forkjølelsessymptomene og reduserer
snørrproduksjonen.

Kan Dr. Bentsens Neseolje brukes av gravide?
Ja. Ved graviditet er det normalt at kvinner som følge av hormonforandringer som igjen forandrer
væskebalansen får tetthetsfølelse i nesen. &nbsp;Dr. Bentsens Neseolje er 100% biologisk, er
framstilt av naturlige eteriske oljer og helt uten kjemiske konserveringsmidler.
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Hvor produseres Dr. Bentsens Neseolje?
Produksjonen av neseoljen skjer i et anerkjent og grønt laboratorium i Provence i Sør-Frankrike. Dr.
Bentsens Neseolje består kun av naturlige biologiske oljer, har ingen konserveringsmidler og er
derfor trygg, organisk og behagelig. &nbsp;

Hjelper Dr. Bentsens Neseolje mot rennende nese?
Rennende nese blir ofte kalt «gammelmannsnese»-rhinitis vasomotrica (latin). Mange ? og særlig
eldre ? plages ofte med rennende nese. &nbsp;Typiske situasjoner er når man går ut fra et varmt
rom og ut i kulda ? eller omvendt og når man er lett forkjølet. Slimhinnene i nesa klarer ikke å
regulere vannhusholdningen og da renner det blankt sekret fra nesa.&nbsp;

Er neseoljen trygg å bruke?
Etter mange år som øre-nese-hals-spesialist savnet Dr. Bentsen et naturlig, men effektivt middel
som kunne hjelpe pasientene hans mot blant annet postoperative ubehag og andre problem i de
øvre luftveier. Etter år med eksperimentering på forskjellige eteriske oljer som også hundrevis av
pasientene hans underveis fikk gleden av å bruke, kom han så fram til dagens velbalanserte
neseolje som nå er tilgjengelig for oss her i Norge.
Pris kr 169,00
15 ml
Nei
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