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+    Gezond en gevarieerd eten met volop 
BIO groenten en fruit

+    Vermijden van geraffineerde en 
verwerkte voeding (bewerkte vleeswa-
ren, alles met suiker, alle witmeelpo-
ducten …) ten voordele van ongeraf-
fineerde/onbewerkte voeding. 

+  Vermijden van tabak, sterk beperken 
van alcohol

+    Zoveel mogelijk vermijden van 
lichaamsvreemde stoffen (zoals 
hormoonverstoorders) via cosmetica, 
schoonmaakmiddelen, industriële  
producten, bestrijdingsmiddelen…

+    Dagelijks voldoende water en/of 
kruidenthee drinken (minimum 1,5 liter)

+    Regelmatig aan lichaamsbeweging 
doen, zelfs al is het maar 10 à 20  
minuten per dag

6 eenvoudige leefregels om dagelijks de 
lichaamszuivering te ondersteunen : 

Adviezen &  tips

Wat is een « detox »  ? p. 3

Medicinale planten p. 5
die detox een « boost » geven

Ik zorg voor  p. 7
een algemene drainage 
DRAINA +

Ik zuiver mijn organisme en p. 9
zorg tegelijk voor een remineralisatie
BERKENSAP

Mijn detox tips p. 10-11
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Een natuurlijk proces dat 
vaak een steun kan gebruiken!

In functie van onze stofwisseling 
en onze levensstijl (voeding, milieu, 
roken, cosmetica, medicijnen, gebrek 
aan lichaamsbeweging, stress…) wor-
den gifstoffen al dan niet vlot geëli-
mineerd. 
Indien dit niet goed gebeurt, kunnen 
toxines zich ophopen in ons lichaam, 
wat zowel gevolgen op lichamelijk 
als geestelijk vlak kan hebben :

  Vermoeidheid, lusteloosheid, energiegebrek
  Apathie, prikkelbaarheid, neerslachtigheid, 
slapeloosheid
  Onzuivere huid, aangeslagen tong, onfrisse adem
  Moeilijke spijsvertering, zwaar gevoel,  
overtollige kilo’s
  Constipatie, diarree, winderigheid
  oedemen (vochtophoping), cellulite (sinaasappelhuid)

Als alles vlot verloopt,  
worden toxines of gifstoffen  

geïnactiveerd en uitgescheiden door  
vijf verschillende organen die  
als eliminatiekanalen fungeren.

De lever

De longen 

 Wat is een detox ?
Drainage of detoxificatie is een natuurlijk proces van 

lichaamszuivering, dat dagelijks in ons lichaam plaatsgrijpt.

De huid

De darmen

De nieren
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De verse plantenextracten van
ladrôme

100 % biologisch 
(certificatie : 
ECOCERT)

Franse productie, 
in de Drôme

Traditionele 
extracten van 
topkwaliteit 

77 % van de 
planten zijn 
van Franse 
herkomst

Van 40 
aromatische 
en medicinale 
planten

Een vers plantenextract is een hydro-
alcoholisch extract van een plant 
of een plantendeel, aangemaakt en 
gecontroleerd volgens de vereisten 
van de Farmacopee. 

Zo snel mogelijk na de oogst 
wordt de betreffende plant of het 
plantendeel ervan, vermalen en 
laat men dit gedurende minstens 
3 weken macereren (trekken) in 
de voorgeschreven verhouding 
van biologische alcohol en water. 
Dit procedé laat toe om maximaal 
werkzame bestanddelen van een 
plant te extraheren.

Wat is een vers plantenextract?
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Soms is het nodig om ons lichaam een ruggensteun te geven
en onze eliminatiekanalen te stimuleren zodat ze op een optimale 

manier hun ontgiftingsfunctie vervullen.

Vooral planten kunnen dan een grote hulp zijn. Meer bepaald hydro-alcoholische  
of verse plantenextracten. Als dergelijke plantenextracten correct 

en traditioneel worden aangemaakt, dan bevatten ze een 
maximaal gehalte aan werkzame componenten, die de  

eliminatiekanalen doelgericht in hun werking kunnen ondersteunen. 

Medicinale planten
die detox een « boost » geven

Bibliografie
Groot Handboek Geneeskrachtige Planten, 7e druk 
Dr Geert Verhelst 
Uitgegeven door Mannavita
2016

LEVER
Mariadistel: draagt bij tot  
een normale leverfunctie  
met vooral een ondersteuning van de 
reinigende werking van de lever
Artisjok : draagt bij tot een normale lever
functie met vooral een normale stofwisseling 
van de vetten; bevordert tevens de eliminatie 
via de darmen en de urinewegen
Groene thee: bevordert de stofwisseling en 
verbranding van vetten, met sneller bereiken 
van een optimaal gewicht

DARMEN
Pruim: draagt bij tot een  
normale functie van de  
darmen en stimuleert de darmtransit
Vuilboom : draagt bij tot een normale 
functie van de darmen en tot een 
regelmatige stoelgang

HUID – HAREN
Brandnetel: bevordert de  
eliminatiefunctie van het lichaam  
– ondersteunt bij huidproblemen en  
draagt bij tot een gezonde huid – reminera-
liserend – draagt bij tot sterke en glanzende 
haren

Driekleurig viooltje – draineert de huid: 
draagt bij tot een zuivere huid in geval van 
onzuiverheden

NIEREN
Guldenroede: draagt bij tot een  
normale functie van de urinewegen en  
bevordert de eliminatie van water en gifstoffen

Berk: deze natuurlijke draineur bevordert de 
uitscheiding van water via de nieren en onder
steunt de werking van de nieren
Paardenbloem: bevordert de urineaanmaak en 
draagt zo bij tot de lichaamszuivering 
Groene thee: bevordert de uitscheiding van 
water via de nieren
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ik zorg voor een
algemene drainage

Ik zorg voor een zachte stimulatie van alle eliminatiekanalen ineens,
 om een algemene lichaamszuivering te verkrijgen

pruimenconcentraat 
en sap 

9 bio plantenextracten

= PROGRAMMA VAN 3 WEKEN1 x

EEN COMPLETE EN 
GECONCENTREERDE 

FORMULE

GEBRUIKSVRIENDELIJK: 
MET DE HANDIGE 

DOSEERKNOP, VERDUN IK 
12 ML IN EEN FLES WATER 

VAN 1L.

OP TE DRINKEN 
IN DE LOOP VAN 

DE DAG

MET EEN ZOETE 
EN AANGENAME 
PRUIMENSMAAK

Drainagemiddel dat ook bijdraagt tot 
een optimaal lichaamsgewicht en dat 

bestaat uit pruimenconcentraat en - 
sap en uit 9 bio plantenextracten:

Groene thee Mariadistel Artisjok 
Paardenbloem Grote brandnetel Berk 

Guldenroede Vuilboom Blaaswier.

BIO voedingssupplement

samenstelling :gebruik :

GEMAAKT IN
FRANKRIJK 

drôme 
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Ontwikkel 
je eigen ochtenritueel
> TE DOEN GEDURENDE MINSTENS 21 DAGEN  
1 -  Drink elke morgen 60 ml berkensap op 

kamertemperatuur om je nuchtere spijsverte-
ring niet te bruuskeren.

2 -  Wacht daarna een kwartier om te ontbjiten 
om het berkensap toe te laten zijn werk te doen 
en je maag te verlaten, om zo de zuiveringskuur 
efficiënt te laten verlopen.

3 -  Geniet van dat kwartier elke morgen om zich 
te ontspannen door wat te lezen of om enkele 
yogaoefeningen uit te voeren of om naar je 
favoriete ontspannende muziek te luisteren of 
om een gezond  ontbijt klaar te maken…

Berkensap laat toe het lichaam op een 
zachte manier te zuiveren: ze draineert en re-
mineraliseert tegelijk op een natuurlijke manier, 
zonder verlies van energie… Maar hoe kan je 
berkensap het best gebruiken ?

BIJZONDER AANBOD
COMPLEET PROGRAMMA

KOFFER VOOR 3 WEKEN

Een zuiveringsperiode met berkensap 
hoe gaat dat in zijn werk?
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Ik zuiver mijn organisme 
en zorg tegelijk voor een remineralisatie

= PROGRAMMA VAN 8 DAGEN 1 x

DOSEERDOP: 4 MAAL 
15 ML IN EEN GLAS 

AANBRENGEN

PUUR 
BERKENSAP

PUUR OP TE 
DRINKEN, ‘S 
MORGENS

Puur berkensap,  rijk aan 
minerale zouten, oligo-elementen 

en aminozuren, verrrijkt met 
duindoornsap, dat ook zorgt voor een 

betere bewaring

gebruik : samenstelling :

100 % natuurlijk en bio. 
Verkregen uit  

wilde berken van de 
Franse Alpen.

MET DUINDOORNSAP

BIO voedingssupplement
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TIP n01 

TIP n02

5 tekenen die erop kunnen wijzen  
dat mijn lever overwerkt is :
>  Wakker worden tussen 3 en 5 uur ‘s 

morgens, zonder aanwijsbare reden
>  Vermoeidheid, eetlustgebrek,  

bittere smaak in de mond, een beslagen 
tong, onfrisse adem

>  Slechte spijsvertering (misselijkheid,  
constipatie, winderigheid…)

>  Ontkleurde stoelgang
>  Pijn of drukpijn in de bovenbuik (rechts 

onder de ribbenkast )

Ik kan mijn zuiveringsproces versterken 
door het eliminatiekanaal « de lever »  
in zijn functie te ondersteunen.

Hiervoor zijn bij uitstek  de hydro-alco-
holische- of verse plantenextracten van  
mariadistel (Silybum marianum) en van 
artisjok (Cynara scolymus) geschikt

Een gezuiverd organisme  
zal zich al vitaler voelen. Maar na 
een drainage kan het aangewezen 
zijn om de batterijen weer op 
te laden, meer bepaald door de 
inname van voedingsmiddelen, 
rijk aan vitaminen, mineralen en 
antioxidanten.

Bepaalde planten kunnen 
zowel helpen draineren als 
door hun mineralenrijkdom 
het energiepeil verhogen, 
zoals het berkensap. Ook 
paardenbloem kan deze 
rol vervullen : het is een 
zuiverende plant, die ook 
versterkend werkt en onder 
meer bij voorjaarsmoeheid 
zijn diensten heeft bewezen. 

Adviezen :

 20 À 25 DRUPPELS,  
3 MAAL DAAGS

IN EEN GLAS WATER

3 WEKEN 
PROGRAMMA

Ben ik aan LEVER-
REINIGING toe? 

in optimale vorm je 
detox afsluiten !



11

TIP n03

de verse plantenextracten van driekleurig 
viooltje (Viola tricolor) of van grote 
brandnetel (Urtica dioica) zijn hiervoor 
uitermate geschikt.

Door de drainage te richten op het eli-
minatiekanaal « de huid » en regelmatig 
een gezichtssauna uit te voeren, kan ik 
mijn huid helpen zuiveren 

HUIDREINIGING:
 20 À 25 DRUPPELS,

3 MAAL DAAGS

3 WEKEN  
PROGRAMMA

bij een vette – of probleemhuid:  

om de huid te zuiveren

Om het effect van een 3 weken-
zuiveringsperiode voor de huid met 
grote brandnetel of driekleurig viooltje 
te versterken, kan je één maal per week 
een gezichtssauna uitvoeren om je 
gelaatshuid te helpen opklaren en te 
verzachten.

Breng hiervoor in een kom stomend water, 
aan  : 

>  2 druppels BIO essentiële olie van tea 
tree (Melaleuca alternifolia)

>  2 druppels BIO essentiële olie van 
patchouli  (Pogestemon cablin)

Hou je gelaat gedurende 10 minuten 
boven de dampende kom, waarbij je 
je hoofd afdekt met een handdoek. Dit 
ritueel helpt de poriën open te zetten, 
de huid op te fleuren en eventuele  
huidonzuiverheden  weg te werken.

Door gezichtssauna :

1 X PER WEEK

2 DRUPPELS 

Goede instructies om met succes een gelaatssauna uit 
te oefenen, vind je op Youtube ladrôme laboratoria ! 
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