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NOSA plugs – de succesvolle Zweedse innovatie die onaangename geuren op discrete en 
doeltreffende wijze vermindert zonder de ademcapaciteit te beïnvloeden – wordt nu ook 
geïntroduceerd in Nederland. 

Ongewenste geuren zijn in werksituaties een veelvoorkomend probleem waarmee miljoenen mensen 
in een groot aantal sectoren te maken hebben, onder meer in de gezondheidszorg, bij de 
hulpdiensten en in de schoonmaak – om maar enkele voorbeelden te noemen. Voorheen moesten 
medewerkers onaangename geuren gewoon accepteren, met alle aantoonbare lichamelijke en 
geestelijke gevolgen van dien, zoals misselijkheid, gebrek aan eetlust en andere ongemakken. 
NOSA plugs biedt een oplossing voor dit probleem. 

“NOSA plugs is ontstaan vanuit een behoefte die in diverse branches bestond, maar waarop tot op 
heden geen antwoord was. In onze visie moet iedereen probleemloos en zonder ongemak kunnen 
ademhalen”, aldus Adrian Liljefors, CEO van NoseOption AB. 

NOSA plugs – een revolutionaire, maar onvermijdelijke uitvinding 

De basis voor het product werd gelegd door een verpleegkundige in Zweden. Als medewerkster in 
de ouderenzorg had zij behoefte aan een product dat het probleem van onaangename geuren 
discreet en op een prettige manier zou kunnen oplossen. Het unieke, gepatenteerde ontwerp werd 
ontwikkeld door een team van deskundigen, met als doel de gebruiker vrij te kunnen laten ademen.  

In de gezondheidszorg bijvoorbeeld speelt NOSA plugs een belangrijke rol: het zorgt immers voor 
een prettigere werkomgeving voor zorgverleners en het biedt de patiënt een betere en waardigere 
behandeling.  

Tot nu toe is het product al aangeschaft door 85% van de Zweedse provinciebesturen. De Noorse 
politie heeft NOSA plugs opgenomen in de standaarduitrusting. In Finland wordt het product actief 
gepromoot door vakbonden. NOSA plugs wordt aan bedrijven en zorginstellingen in Nederland 
verkocht via een geselecteerd aantal groothandelaren en distributeurs. 

Ga voor meer informatie naar www.nosaplugs.com/nl of neem contact op met: 

NoseOption AB 
Adrian Liljefors CEO  
adrian.liljefors@nosaplugs.com 
+46 702 28 22 46 
 
Susanne Edenby, Sales and Marketing 
susanne.edenby@nosaplugs.com 
+46 702 19 62 01 
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Over NOSA plugs: 
NOSA plugs is de eerste geurbescherming die onaangename geuren op discrete en doeltreffende wijze 
vermindert zonder de ademcapaciteit te beïnvloeden. Het product werd in 2015 geïntroduceerd op de 
Zweedse markt en is behalve in alle Scandinavische landen voortaan ook verkrijgbaar in Nederland en 
Zwitserland. 

Over NoseOption AB 
NoseOption AB produceert en verkoopt producten voor eenmalig gebruik waarmee mensen gemakkelijker 
kunnen ademhalen. Productontwikkeling, klantenservice en sales en marketing zijn gevestigd in het 
hoofdkantoor in Stockholm. Alle producten worden ontwikkeld en gefabriceerd in Zweden. 

 

 

 


