
Plantaardige

oliën



ladrôme biedt je een compleet 
gamma aan van plantaardige oliën en 
maceratie-oliën van een uitzonderlijke 
kwaliteit. 

Biologische kwaliteit 
Al ons plantaardige – en maceratie-
oliën dragen het certificaat "Bio 
cosmetica", afgeleverd door Ecocert. 
Vermits deze oliën 100% natuurlijk 
zijn, bevatten ze geen kleurstoffen, 
noch bewaarmiddelen. Voor een 
optimale houdbaarheid zijn ze allemaal 
verrijkt met natuurlijke vitamine E. 

Eerste koude persing 
Een eerste koude persing is 
een traditionele, mechanische 
extractiemethode. Na een zorgvuldige 
selectie worden de zaden, noten of 
pitten bij een lage temperatuur koud 
geperst. De koudgeperste olie is 
het eerste vloeibare en natuurlijke 
extract dat vervolgens wordt 
verkregen. Door een dergelijke 
persing bij lage temperatuur, kan 
een maximaal gehalte aan niet-
geoxideerde vetzuren en aan actieve 
vitaminen verkegen worden en dit 
zonder enige kunstmatige toevoeging. 
Men spreekt ook van "extra vierge" 
oliën, want naast een eerste koude 
persing, ondergaan deze oliën geen 
scheikundige bewerking, noch een 
raffinage. 

De BIO plantaardige oliën van 
ladrôme worden verkregen door een 
eerste koude persing van zaden, 
noten en vruchtenpitten.  
Het gaat om een mechanische 
extractiemethode die verloopt bij 
een lage temperatuur. Daarnaast 
kunnen oliën ook verkregen worden 
door een ander procedé : een deel 
van een plant (meestal de bloem) 
wordt dan gedurende een zekere tijd 
gemacereerd in een BIO plantaardige 
basisolie, verrijkt met natuurlijke 
vitamine E. We noemen deze oliën 
maceratie-oliën. 
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Elke plantaardige olie en maceratie-
olie vertoont eigenschappen die 
passen bij een bepaald huidtype. 
Toegepast onder de vorm van 
een massage of gewoon lokaal 
aangebracht op de gewenste 
huidzone van het gelaat of het 
lichaam, kunnen ze de opperhoud 
verzachten, hydrateren, regenereren, 
voeden, verzachten of versterken.
Sommigen kunnen ook aangewend 
worden als een haarmasker. 

Gemengd met essentiële oliën
De plantaardige oliën en maceratie-
oliën vormen ook een uitstekende 
basis om essentiële oliën in te 
verdunnen. Door een plantaardige 
olie of een maceratie-olie te 
combineren met één of meerdere 
goed gekozen essentiële oliën, kan 
een unieke en werkzame synergie 
worden verkregen die tegemoet 
komt aan de specifieke noden van 
een huid. Als algemene regel kunnen 
we stellen dat voor een cosmetische 
toepassing er best niet meer dan 3 % 
essentiële olie wordt verdund in een 
plantaardige olie, en dat er nauwgezet 
rekening moet gehouden worden met 
de voorzorgsmaatregelen, verbonden 
aan het gebruik van de betreffende 
essentiële olie. 

Bewaring 
De plantaardige- en maceratie-
oliën dienen bewaard te worden op 
kamertemperatuur (tussen 20°C et 
25°C) en afgeschermd van het licht. 

Inhoudsopgave

kwAliteitscriteriA toePAssingen Plantaardige oliën zijn zeer  
waardevolle, vloeibare extracten, 
die uitzonderlijk rijk zijn aan 
essentiële vetzuren en aan vitaminen. 
Daardoor zijn ze onmisbaar voor de 
gezondheid en de schoonheid van 
de huid. Deze 100 % natuurlijke 
producten worden dan ook sinds 
mensenheugenis ingezet in de 
huidverzorging.
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CALOPHYLLUM 20 % 39 %   41 %    E

ZWARTE KOMIJN 17 % 58 %   25 %    E

BERNAGIE 17 % 40 % 21 %  18 %  4 %  A-D-E-K

TEUNISBLOEM 9 % 70 % 10 % 1 % 10 %

ARGAN 18 % 36 % 0.2 %  46 %

ZOETE AMANDEL 9 % 20 % 0.4 %  70 % 0.6 %   A-E

AvOCADO 22 % 10 % 1.5 %  60 % 6 %   A-B-C-D

JOJOBA 3 % 0.1 %   10 % 1 % 86 %  E

MACADAMIA 15 % 6 %   57 % 22 %   E

MUSKAATROOS  46 % 0.2 % 31 % 15 %    E-F-K

RICINUS 4 % 5 %   5 %   80 %

normAle tot gemengDe huiD ARGAN JOJOBA MUSKAATROOS

Vette huiD JOJOBA ZWARTE KOMIJN

ProbleemhuiD ZWARTE KOMIJN CALOPHYLLUM CALENDULA

Droge huiD MACADAMIA ZOETE AMANDEL ARGAN

Zeer Droge huiD AvOCADO BERNAGIE CALOPHYLLUM

DelikAte huiD ZOETE AMANDEL TEUNISBLOEM JOJOBA

rijPere huiD BERNAGIE MUSKAATROOS ARGAN

gerimPelDe huiD MUSKAATROOS BERNAGIE TEUNISBLOEM

huiD met couPerose CALOPHYLLUM MACADAMIA ARNICA

geVoelige huiD ARNICA CALENDULA ST JANSKRUID

VoorbereiDing oP De Zon WORTEL

Zorg nA De Zon ST JANSKRUID MACADAMIA CALENDULA

Droge hAren AvOCADO MACADAMIA ARGAN

Zeer Droge hAren BERNAGIE RICINUS

beschADigDe hAren RICINUS BERNAGIE AvOCADO

Vette hAren JOJOBA

broZe nAgels RICINUS TEUNISBLOEM

ARNICA 6 % 5 % 20 % 67 %

CALENDULA 6 % 5 % 20 % 67 %

WORTEL 6 % 5 % 20 % 67 %

ST JANSKRUID 13 % 2.75 % 65 % 12 %

E-K-B3

verzadigde 
vetzuren

PLANTAARDIGE 
OLIëN 

palmitine-
zuur 
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gamma- 
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oleïne- 
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palmitoleine- 
zuur 
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eicoseen- 
zuur en  

erucazuur

ricinol- 
zuur

vitaminen*

Omega -3 -vetzuren 
dragen bij tot de 
elasticiteit van de huid, 
voorkomen het uitdrogen 
ervan en helpen 
onvolkomenheden weg 
te werken. 

De omega -3- en omega -6- vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren die « essentieel » zijn. Ze zijn 
onmisbaar voor onze gezondheid en moeten ingenomen worden omdat het lichaam ze niet zelf kan aanmaken. 
Zo spelen deze essentiële vetzuren een belangrijke rol in de structuur en de functie van de huid: 

de aangegeven percentages (%) zijn gemiddelde waarden. 
(*) vitamines komen in plantaardige en maceratie-oliën voor onder hun natuurlijke vorm. 

Welke olie ?

Voor welk  
huidtype ?

Welke olie ?

Voor welk  
haartype ?

MACERATIE-
OLIëN 

MACERATIE-
OLIëN 

     Kies  
de olie  

die bij je  
noden past

sAmenstelling VAn De PlAntAArDige – en mAcerAtie-oliën

Omega -6 -vetzuren 
dragen bij tot de 
souplesse en de stevigheid 
van de huid, helpen 
huidveroudering te 
voorkomen en verbeteren 
de hydratatie van de huid. 

De omega -9 -vetzuren zijn 
niet essentiële, enkelvoudig 
onverzadigde oliën, en komen 
vooral voor onder de vorm 
oleïnezuur. Zij dragen bij tot 
de elasticiteit, de hydratatie, 
de voeding en de jeugdigheid 
van de huid. 

Het omega -7 -vetzuur 
palmitoleïnezuur is eveneens 
een niet essentieel, mono-
onverzadigd vetzuur, maar aan 
dit vetzuur mogen waarschijnlijk 
de sterkste hydraterende 
eigenschappen van alle vetzuren 
toegeschreven worden.
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Dankzij het uitzonderlijke gehalte aan 
onverzeepbare bestanddelen (fytosterolen),  
is avocado-olie heel geschikt om de fijnste 
(hals) of de droogste (ellebogen, hielen...) 
delen van de huid soepeler te maken en  
te hydrateren. 

Omdat deze olie zeer gemakkelijk wordt 
opgenomen door de opperhuid, bevordert ze 
ook de elasticiteit ervan. 

 
Avocado-olie

Toepassingen 
• Zachte massages van of lokale aanwending op de huid 
of op de punten van de haren. 
• Verstevigend masker voor droge en beschadigde haren: 
½ h laten inwerken vooraleer te wassen met shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Huidverzorging  
om striemen te voorkomen
Verdun 2 druppels essentiële olie van bourbon geranium 
(Pelargonium x asperum cv bourbon) in 15 ml avocado-
olie (een soeplepel). breng ‘s morgens en ‘s avonds 
het mengsel overvloedig aan op de te behandelen 
huidzones. 

Persea 
gratissima

soepelmakend, 
hydrateert

Gedeshydrateerde, 
fijne, droge 

huid

Door de rijkdom aan omega-9 en aan de 
vitaminen A & E, is zoete amandelolie  
een polyvalente olie, in het bijzonder geschikt 
voor de droge en geïrriteerde huid.
Ze verzacht jeuk, huidkloofjes en barstjes 
op de handen, evenals lichte brandwonden.

Door haar zachtheid past ze uitstekend bij  
een gevoelige en fragiele huid en mag ze 
toegepast worden op de huid van kinderen. 

Toepassingen 
• Lichte massages van het gelaat en het lichaam. 
• Lokale aanwending op lichaamsdelen, in het bijzonder als 
ze droog of geïrriteerd zijn. 
• Uitstekende natuurlijke ontschminker. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

voedende en  
regenererende huidverzorging tijdens de nacht
Verdun 2 druppels essentiële olie van ylang ylang 
(Cananga odorata) in 15 ml zoete amandlolie  
(een soeplepel). masseer het gelaat en de hals, waarbij je 
de olie met de vingertoppen doet penetreren in de huid, 
door circualaire bewegingen van beneden naar boven uit 
te voeren. 
      Vermijd zorgvuldig de oogcontouren.

Arganolie wordt als sinds eeuwen aangewend 
om haar uitzonderlijke regenererende en 
herstellende eigenschappen. 

Zij is in het bijzonder geschikt voor de rijpere  
en zeer droge huid: zij helpt het uitdrogen 
en het verouderen van de huid voorkomen, 
waardoor de huid haar glans en souplesse 
behoudt.

Toepassingen 
• Zachte massages van het gelaat en de hals. 
• Lokale toepassing op droge huidzones alsook op broze 
nagels. 
• Versterkend masker voor de haren: ½ h laten inwerken 
vooraleer te wassen met shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

 
Arganolie

Zoete  
amandelolie

verzachtend, 
kalmerend

Geïrriteerde, 
droge, gevoelige 

huid

Regenereert, 
gladmakend

droge 
en rijpere 

huid

Argania 
spinosa

Prunus 
amygdalus

verzorging  
voor sterkere en meer vitale haren 
maak een mengsel op baisis van gelijke delen arganolie, 
ricinusolie en jojobaolie. masseer een soeplepel daarvan 
egaal doorheen de haren en laat een half uur inwerken. 
was vervolgens de haren met shampoo. 

100 ml100 ml100 ml

Plantaardige 
oliën
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Bernagie-olie is het geschikte middel om  
de vermoeide, rijpere of gerimpelde huid te 
regenereren. 

Het hoge gehalte aan gammalinoleenzuur 
(bijzondere omega-6), dat bijdraagt tot de 
regeneratie van de opperhuid, verschaft aan 
deze olie uitzonderlijke revitaliserende en 
soepelmakende eigenschappen. 

Jojobaolie is een vloeibaar hars met een 
samenstelling die heel sterk aanleunt bij die 
van het menselijke huidsmeer. Omdat ze niet 
vetmakend is, goed hydrateert en snel wordt 
opgenomen, is ze zowel ideaal voor de vette 
huid die neigt naar acne als voor de droge 
en gevoelige huid. 

Ze harmoniseert ook bij teveel huidsmeer en 
vette haren.

Calophyllumolie is gereputeerd om haar 
kalmerende, voedende en regenererende 
werking op de beschadigde huid. 
Ze wordt in het bijzonder aangeraden voor 
de lokale esthetische verzorging van de 
probleemhuid in het geval van roodheid, 
kloofjes, adertjes en couperose, … 

Ze wordt ook aangeraden om de circulatie te 
ondersteunen, zoals bij een gevoel van zware 
benen. 

Macadamiaolie dankt haar uitzonderlijke 
hydraterende en voedende eigenschappen aan 
het hoge gehalte palmitoleïnezuur (omega-7), 
waardoor ze vooral de droge en futloze huid 
verzorgt. Ze kalmeert ook de geprikkelde huid 
(kloofjes, barstjes...) of de huid die door 
de zon werd belast. deze droge en zeer 
vloeibare olie dringt zeer goed in de huid 
zonder er een vette film op na te laten.  

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op het gelaat en het 
lichaam: puur te gebruiken of in combinatie (4% tot 8% in 
zoete amandelolie of macadamiaolie van ladrôme).
• Voedend masker voor zeer droge, beschadigde of 
afbrekende haren: aanbrengen op de haren met bijzondere 
aandacht voor de toppen en een half uur laten inwerken 
vooraleer te wassen met shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op het gelaat en het 
lichaam.
• Versterkend en harmoniserend masker voor de haren: 
een half uur laten inwerken vooraleer te wassen met 
shampoo.
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op het lichaam:  
bij een gevoelige huid bij voorkeur alleen te gebruiken in 
een mengsel (10% tot 20% in een andere plantaardige olie 
van ladrôme zoals zoete amandelolie). 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op het gelaat en het 
lichaam, in de dagelijkse huidverzorging. 
• Versterkend masker voor droge of breekbare haren: een 
half uur laten inwerken vooraleer te wassen met shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

anti-aging  
huidverzorging
Verdun 5 druppels essentiële olie van palmarosa 
(Cymbopogon martinii var. motia) in 15 ml bernagie-olie 
(een soeplepel). breng enkele druppels daarvan aan op 
de vochtige huid : zowel de olie als het water zullen door 
de opperhuid opgenomen worden. Dit hydrateert en 
voedt tegelijk de huid. 

verzorging  
van de vette huid, met neiging tot acne 
Verdun 2 druppels essentiële olie van echte lavendel 
(Lavandula angustifolia) en 2 druppels essentiële olie 
van tea tree (Melaleuca alternifolia) in 15 ml jojoba-olie 
(een soeplepel). breng ‘s morgens en ‘s avonds 3 to 4 
druppels van dit mengsel aan op het gelaat.  
Vermijd zorgvuldig de oogcontouren.

Huidverzorging  
bij couperose
reinig het gelaat met een zacht product en breng er, 
zonder het te laten drogen, strobloemwater (hydrolaat) 
op aan. Voeg 2 druppels calophyllumolie (50%) bij 2 
druppels macadamiaolie (50%) in de handpalm en breng 
dit mengsel aan op het gelaat. 

Hydraterende  
huidverzorging voor de zomer 
verdun 4 druppels essentiële olie roosgeranium 
(Pelargonium x asperum cv bourbon) en 2 druppels 
essentiële olie van ylang ylang (Cananga odorata) in 15 ml 
macadamia-olie (een soeplepel). breng 3 tot 4 druppels 
van dit mengsel aan op de huid. 

 
bernagie-olie

 
jojobaolie

 
calophyllumolie

 
macadamiaolie

Revitaliseert, 
soepelmakend

Harmoniseert, 
hydrateert 

Kalmeert, 
herstelt

Glanzend  
makend,  

hydraterend

vermoeide, rijpere, 
gerimpelde 

huid

Past voor alle 
huidtypes

Geïrriteerde, 
rode huid

droge, 
futloze huid

Borago 
officinalis

Simmondsia 
chinensis

Calophyllum 
inophyllum

Macadamia 
ternifolia

100 ml100 ml100 ml100 ml
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Nadat ze eeuwen geleden al bijdroeg tot de 
schoonheid en het welzijn van de Egyptische 
farao’s, zet men tegenwoordig met succes 
zwarte komijnolie in om de geprikkelde -, 
droge – en probleemhuid te kalmeren en te 
verzachten. 

Ze wordt ook sterk gewaardeerd door de rijpere 
huid, die ze terug haar souplesse en glans 
schenkt.

In zijn originele samenstelling is ricinusolie 
gekenmerkt door een hoog gehalte aan 
ricinolzuur. Deze olie wordt in het bijzonder 
aangeraden om zeer droge, pluizige en 
beschadigde haren te versterken. 

Ze wordt ook ingezet om broze en afbrekende 
nagels te versterken en om beschadigde 
handen te verzachten. 

Door haar rijkdom aan het het bijzondere omega-
6-vetzuur gammalinoleenzuur en aan vitamine E, 
is teunisbloemolie is het bijzonder geschikt om 
een droge en geprikkelde huid te kalmeren; 
ze helpt roodheid te verminderen en 
huidirritaties te verzachten. Ze heeft ook de 
reputatie om huidveroudering te voorkomen, 
waarbij de souplesse en de regeneratie van 
de huid wordt bevorderd. 

Door haar uitzonderlijke revitaliserende 
en verzachtende eigenschappen, draagt 
muskaatroosolie bij tot het regeneratieproces 
van de rijpere, vermoeide en gerimpelde 
huid. 

Door de combinatie van omega-6- en omega-
3-vetzuren, bevordert ze de elasticiteit en de 
stevigheid van de huid, waardoor deze haar 
glans en souplesse herwint. 

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op het lichaam: bij 
een zeer gevoelige huid enkel te gebruiken in een mengsel 
(20% tot 50% in jojobaolie of arganolie van ladrôme). 
• Masker voor droge, doffe en afbrekende haren: een half 
uur laten inwerken vooraleer te wassen met shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Voedend en versterkend haarmasker: een half uur laten 
inwerken vooraleer te wassen met shampoo. 
• Lokale aanwending op afbrekende nagels en 
beschadigde handenhuid. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Zachte massages van het gelaat en de hals (alleen of 
incombinatie met een andere plantaardige olie). 
• Lokale aanwending op geïrriteerde of uitgedroogde 
huidzones, alsook op broze nagels. 
• Voedend haarmasker: een half uur laten inwerken 
vooraleer te wassen met shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Dagelijkse gelaatsverzorging. 
• Massages van of lokale aanwending op uitgedroogde, 
beschadigde of rode huidzones. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

verzorging van de  
probleemhuid (puistjes, roodheid en kloofjes)
Verdun 4 druppels essentiële olie van tea tree  
(Melaleuca alternifolia) in een mengsel van 7,5 ml zwarte 
komijnolie en 7,5 ml jojobaolie (samen een soeplepel). 
breng daarvan 2 tot 3 druppels aan op het gelaat ‘s 
avonds voor het slapengaan. 
Vermijd zorgvuldig de oogcontouren. 

verzorging  
van droge, beschadigde en afbrekende haren 
maak een mengsel van 3 soeplepels ricinusolie, een 
eierdooier en een koffielepel honing. laat dit mengsel  
¼h tot 1h inwerken op de haren en was het vervolgens 
met een zachte shampoo. 

antirimpelverzorging 
maak een mengsel van gelijke delen teunisbloemolie 
en muskaatroosolie. breng enkele druppels hiervan aan 
op het gelaat en masseer ze zachtjes in tot volledige 
penetratie. benadruk hierbij vooral de gerimpelde 
huidzones. 

anti-aging serum
Verdun 2 druppels essentiële olie van cisteroos (Cistus 
ladaniferus) en 1 druppel essentiële olie van strobloem 
(Helichrysum italicum) in 15 ml muskaatroosolie (een 
soeplepel). breng enkele druppels van dit serum aan op 
het gereinigde gelaat. laat het enige tijd inwerken. 
Vermijd zorgvuldig de oogcontouren. 

 
Zwarte komijnolie

 
ricinusolie

 
teunisbloemolie

 
muskaatroosolie

soepelmakend, 
regenererend

voedend, 
versterkend

Kalmeert, 
hydrateert

Revitaliseert, 
verzacht

Geïrriteerde - en 
probleemhuid

droge en 
beschadigde 

haren

droge, geïrriteerde 
en gerimpelde 

huid

vermoeide, rijpere 
en gerimpelde 

huid

Nigella 
sativa

Ricinus 
communis

Oenothera 
biennis

Rosa 
rubiginosa

100 ml100 ml100 ml100 ml
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Maceratie- 
oliën

Door haar rijkdom aan het antixodans 
provitamine A of bètacaroteen, helpt wortelolie 
de huid  efficiënt voor te bereiden op de zon. 

Als ze dagelijks wordt aangebracht, geeft ze de 
opperhuid een natuurlijke bruining en glans, 
terwijl ze tegelijk de huidt voedt en soepel 
maakt. 

 
wortelolie

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op de huid of gelaat: 
te gebruiken voor, tijdens of na het zonnen, alleen of in 
combinatie met andere oliën. 
• Gelaatsverzorging overdag om er stralend uit te zien: 
voeg enkele druppels wortelolie toe aan je dagcrème. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

voorbereiding op het  
zonnen 
masseer je lichaam regelmatig in met wortelolie vanaf 
één maand voor de blootstelling aan de zon. houdt 
dit aan na je terugkomst uit vakantie om je bruining te 
behouden en de vitaliteit van je huid te behouden. 

Pas op: wortelolie beschermt niet tegen UV-stralen 
en vervangt niet het gebruik van een beschermende 
zonnecrème. 

Daucus 
carota

voorbereiding  
op de zon

Fragiele, bleke  
en zongevoelige  

huid

Arnicaolie wordt om zijn kalmerende en 
verzachtende eigenschappen sterk gewaardeerd in 
de natuurlijke verzorging. Ze helpt gevoelige zones 
te verlichten en verzorgt een droge en geprikkelde 
huid. Omdat ze ook de circulatie ondersteunt, is 
ze de voorkeursolie van de atleet om via massage 
of lokale toepassing spieren te revitaliseren 
en om spanningen, overbelastingen en 
kneuzingen te verzachten of om voor een 
sportinspanning de spieren op te warmen. 

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op de huid. 
• Sportverzorging – voor de inspanning: stimulerende en 
verwarmende fricties / na de inspanning: verzachtende en 
ontspannende massages. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Niet aanbrengen op  
een open wonde.

sportverzorging  
recuperatie na een inspannning 
meng 2 à 3 druppels essentiële olie van rozemarijn  
ct kamfer (Rosmarinus officinalis ct kamfer) door 15 ml 
arnicaolie (een soeplepel). masseer de spieren die belast 
werden. 

De calendula of goudsbloem staat al 
eeuwen bekend om haar kiemwerende en 
bindweefselherstellende werking op de huid. 
De maceratie-olie van calendula is ideaal om de 
kwetsbare, rode en geprikkelde huid te verzorgen. 
Ze kalmeert en verzacht huidirritaties 
door de zon, lichte brandplekken en 
insectensteken, … 

Als zachte olie kan ze probleemloos toegepast 
worden op de delicate huid van kinderen. 

Toepassingen 
• Zachte massage van of lokale toepassing op het lichaam 
en het gelaat. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

 
calendulaolie

 
Arnicaolie

Kalmeert,  
verzacht, ontspant

Gevoelige,  
overbelaste en 

gekneus de  
zones 

Regenereert,  
verzacht, herstelt

delikate,  
kwetsbare,  
geprikkelde  

huid

Calendula 
officinalis

Arnica 
montana

verzachtende  
huidverzorging na blootstelling aan de zon 
maak een mengsel van gelijke delen calendulaolie en 
st jansolie. breng dit aan onmiddelijk na blootstelling 
aan de zon op de huid met zonnebrand tot verlichting 
verkregen wordt. 

Maceratie van arnicabloemen  
in zonnebloemolie 

Maceratie van calendulabloemen  
in zonnebloemolie 

Maceratie van wortels in zonnebloem-  
en jojobaolie

100 ml100 ml100 ml

Maceraten van plantendelen  
in plantaardige olie,  

verrijkt met vitamine E.
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        advIEs van ladrôme advIEs van ladrôme

Aangemaakt op basis van vanillestokjes, zal de 
vanille massage-olie  met zijn subtiele en delikate 
aroma, uw zintuigen strelen en aldus bijdragen 
tot een ontspannen en serene houding. 
In de dagelijkse huidverzorging bevordert ze de 
hydratatie en elasticiteit van de huid en zorgt 
ze voor een gladde, zijdezachte huid. 

De maceratie-olie van Sint Janskruid wordt 
traditioneel ingezet om haar kalmerende werking 
op de huid in geval van zonnebrand, lichte 
brandwonden, sneetjes, … 
Lokaal aangewend, verlicht ze efficiënt de rode, 
beschadigde en geprikkelde huid. 
Ze kan ook in massage toegepast worden om 
spanningen van gevoelige lichaamsdelen te 
verlichten. 

Toepassingen 
• Massages van of lokale aanwending op de lichaamshuid. 
• Voedend masker voor droge, pluizige of beschadigde 
haren: een half uur laten inwerken vooraleer te wassen met 
shampoo. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.

Toepassingen 
• Massages, compressen of lokale aanwending op de huid 
of gelaat. 
• Neutrale draagolie voor de verdunning van de essentiële 
oliën van ladrôme.
Voorzorgsmaatregelen: zich niet blootstellen aan de zon 
na het aanbrengen van Sint-Jansolie: er is een mogelijkheid 
tot fotosensibilisatie door de natuurlijke aanwezigheid van 
hypericine in de bloem. 

Ontspannende  
massage 
breng deze olie via massage aan op het hele lichaam,  
bij voorkeur na een bad of douche. je huid zal zeer zacht 
aanvoelen en discreet en aangenaam geparfumeerd 
worden. 

Eerst hulp  
bij zonnebrand 
verdun 3 druppels essentiële olie van spijklavendel 
(Lavandula latifolia) of echte lavendel (Lavandula 
angustifolia) in 15 ml sint jansolie (een soeplepel). 
breng onmiddelijk na de blootstelling van de zon aan 
op de zonnebrand of de door zon overbelaste huid tot 
verlichting ervaren wordt. 

 
Vanille-olie

 
sint jansolie

Glanzend 
makend, voedend, 

ontspannend

na de zon,  
kalmeert

droge, ruwe  
en geprikkelde  

huid

Rode, beschadigde 
en geprikkelde  

huid

Vanilla 
planifolia

Hypericum 
perforatum

Maceratie van vanille  
in zonnebloem- en jojobaolie 

Maceratie van de bloemen van Sint Janskruid  
in olijfolie 

50 ml100 ml

Mijn aantekeningen
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Aanbevolen verkoopprijs

4€ 

LA DROME PROVENCALE
90 chemin des oliviers / ZA de cocause 26150 Die / France

tél : 04 75 22 30 60 / Fax : 04 75 22 30 65

www.drome-provencale.com
 

volg onze activiteiten op Facebook/ladrôme
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