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               Voel je goed,
        in harmonie met
            jezelf en de natuur
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EEN MERK DAT JEZELF EN DE NATUUR  
OM JE HEEN RESPECTEERT

EEN EXPERT IN VERTROUWEN 
Ons engagement om efficiënte en verantwoorde 
producten op de markt te brengen is geen 
modeverschijnsel maar zit in ons DNA. Wij 
bevinden ons vlakbij de lokale producenten 
en hebben 100% controle over het volledige 
productieproces van het veld tot het flesje om zo 
een onberispelijk en betrouwbaar eindproduct te 
kunnen afleveren. 

VERANTWOORDE EN DOELTREFFENDE 
PRODUCTEN VOOR IEDEREEN 
Elke dag opnieuw zetten we ons in om je 
een toegang te verschaffen tot natuurlijke 
biologische oplossingen voor ieders welzijn mét 
respect voor mens en natuur. 

Om zin te geven aan onze handelingen nu en in 
de toekomt verbinden we ons met de volgende 
werkfilosofie : 
•  We gebruiken enkel grondstoffen geteeld met 

respect voor de ecosystemen. 
•  We gaan van vertrouwensrelaties aan met 

onze leveranciers en producenten aangaande 
arbeidsduur én prijsstelling. 

•  We produceren transparante producten,  
die zowel efficiënt als van onberispelijke 
kwaliteit zijn. 

•  We geven onze medewerkers het respect en 
erkentelijkheid dat ze verdienen. 

EEN PERMANENTE TOEWIJDING VOOR EEN 
BETERE TOEKOMST 
Onze roeping als gezondheidsproducent stopt 
hiermee niet, want we vinden het onze taak 
om onze ecologische impact voor toekomstige 
generaties te vrijwaren. Ook stellen wij continu 
ons productieproces in vraag (aankoop, 
transport, energie, verpakking) en verbinden we 
er ons toe onze hulp ter beschikking te stellen bij 
de ontwikkelingen bij onze lokale producenten, 
verbinden we ons voor het behoud van de 
omgeving en steunen ook volop de ontwikkeling 
en dynamiek van het lokale leven.  

Meer informatie over onze initiatieven vind je op 
www.ladrome.bio

AL MEER DAN 25 JAAR ONTWIKKELT ONS FAMILIAAL EN ONAFHANKELIJK BEDRIJF,  
GELEGEN IN HET HART VAN DE BIOVALLÉE®, TUSSEN HET GEBERGTE VAN DE VERCORS  
EN DE PROVENCAALSE HEUVELS BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSPRODUCTEN OP BASIS  
VAN AROMATISCHE EN MEDICINALE PLANTEN.
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WAT IS EEN  
BLOESEMWATER? 
Onder “hydrolaat” verstaan we water dat verkregen 
wordt door de stoomdestillatie van een plant (bloemen, 
bladeren, stengels, wortels, schors, enz.) uitgevoerd in een 
destillatieketel. Bloesemwaters vertegenwoordigen de 
categorie van hydrolaten afkomstig van de destillatie van 
bloemen. Tegenwoordig maakt men meer en meer gebruik 
van de term bloesemwater om naar deze producten 
te verwijzen. Daarom gebruiken we deze term om ons 
volledige assortiment te benoemen. 

HOE GEBRUIK  
JE ZE? 
Bloesemwaters zijn op zichzelf al volwaardige 
verzorgingsmiddelen die door hun mildheid geschikt 
zijn voor alle leeftijden. Door hun lage concentratie 
aan actieve moleculen hoef je ze niet te verdunnen 
en kunnen ze rechtstreeks op het gelaat, lichaam of 
haar worden aangebracht. Je doet dat best met een 
afwasbaar wattenschijfje of door rechtstreeks op de huid 
te verstuiven. 

MIJN DAGELIJKSE ROUTINE: 
‘s Morgens: als tonifiërende lotion voor het 
gezicht wekken ze de huid op en zorgen zo voor 
een mooie en natuurlijke teint. 
‘s Avonds: ze nodigen uit om te ontspannen, 
kalmeren de huid en zijn ideaal om tijdens of 
na het verwijderen van de make up de huid te 
verzorgen. 

ANDERE TOEPASSINGEN: 
Als verstuiver of spoelwater voor het haar 
bezorgen ze glans en kalmeren ze irritatie van 
de hoofdhuid. 
Bij zelfgemaakte cosmetica kunnen ze 
gemakkelijk worden toegevoegd aan een dag- 
of nachtcrème of masker om de hydraterende 
en beschermende eigenschappen van de 
behandeling te versterken. 
Laten we tot slot niet vergeten dat sommige hy-
drolaten (zoals oranjebloesemwater) wonderen 
doen in de keuken. 

Zelfs al hebben bloesemwaters geen contra-indicaties, 
toch raden we je aan om waakzaam te blijven, want Ieder 
van ons kan individueel reageren op een cosmeticum. 
Het is dan ook raadzaam om een tolerantietest uit te 

voeren. Dat doe je best door bloesemwater aan te 
brengen in de elleboogplooi om er zeker van te 

zijn dat je lichaam het verdraagt. 

Omdat bloesemwaters relatief kwets-
baar zijn, moeten ze binnen zes 

maanden na opening worden 
verbruikt. Verder kan je ze best 
op een koele en donkere plaats 
bewaren. 

HOE WORDEN ZE  
GEMAAKT?
Bloesemwaters zijn het resultaat van een traditionele 
stoomdestillatie van planten met behulp van een 
destillatieketel, voornamelijk bekomen tijdens de 
productie van etherische oliën. Tijdens dit proces worden 
het bloesemwater en de etherische olie verzameld in 
twee verschillende lagen: de olieachtige fase op het 
oppervlak en de waterfase eronder. Het aldus gewonnen 
water bevat dezelfde actieve moleculen als de etherische 
olie, maar in veel kleinere hoeveelheden. Bloesemwater 
is daardoor veel milder en gemakkelijker in gebruik en 
minder agressief dan etherische olie. 

BIOBIO BLOESEMWATERS
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100% VAN DE DESTILLATIE EN AFVULLEN  
is uitgevoerd in frankrijk, waarvan  

70% in de drôme, dit met het oog op de 
kleinst mogelijke ecologische voetafdruk!

COMPLETE TRANSPARANTIE 
Elke label heeft een QR-code die 
toegang geeft tot de “identiteitskaart” 
van elk bloesemwater.

100% BIOLOGISCH EN 
NATUURLIJK  
(geen alcohol, geen 
kleurstoffen) 

70% VAN DE PLANTEN DIE GEBRUIKT WORDEN 
in de bereiding van onze bloesemwaters  

IS AFKOMSTIG UIT FRANKRIJK

ONZE BLOESEMWATERS...  
EXPERTISE VAN PLANT  
TOT FLES
Of het nu voor cosmetisch of culinair gebruik is, al onze 
bloesemwaters zijn het resultaat van vakmanschap van oogst 
tot verpakking. Hierdoor kunnen wij je een assortiment 
aanbieden van 13 producten van topkwaliteit, die 
volledig BIO-gecertificeerd zijn. 

100% GERECYCLEERDE EN RECYCLEERBARE 
BLAUWE PETFLESSEN  

die het product tegen licht beschermen. 

KIES JE BLOESEMWATER  
NAAR JE EIGEN BEHOEFTE 
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WELKE  
TOEPASSING?

KORENBLOEM

ROOMSE KAMILLE

ROOSGERANIUM

HAMAMELIS

STROBLOEM

LAVENDEL

PEPERMUNT

ROOS

TEA TREE

GROENE THEE

LINDE

ORANJEBLOESEM

TIJM CT THUJANOL

5 BLOESEMWATERS BEVATTEN  
GEEN CONSERVEERMIDDELEN.  

De overige bevatten (voor extra veiligheid) 
een natuurlijk conserveringsmiddel  

op basis van radijs.

Om je een product van hoge kwaliteit te kunnen 
aanbieden selecteren we producenten met expertise 
en grote inzet voor een biologische teelt zonder 
overexploitatie. Samen sluiten we meerjarige 
contracten af die hen de afname van volumes aan een 

eerlijke prijs garanderen. Op die manier krijgt elke 
producent een correcte verloning voor het geleverde 
werk. Zin geven aan onze producten betekent eerst en 
vooral dat we hem in staat stellen om correct te kunnen 
leven van zijn passie. 

PRODUCENTEN WAAROP JE KAN VERTROUWEN



Botanische naam: Pelargonium graveolens 
Gebruikte deel: bloeiende toppen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Zuidoost Frankrijk 

De geurige roosgeranium komt oorspronkelijk 
uit Zuid-Afrika. De botanische naam Pelargonium 
komt van het Griekse pelargos, wat ‘ooievaar’ 
betekent. Dit verwijst naar de vorm van zijn vrucht 
die inderdaad lijkt op de snavel van dit dier! 

Een serre met gekweekte 
roosgeraniums in de Drôme

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Het fris en bloemig ruikende Roosgeranium- 
water staat bekend om zijn samentrekkende 
en zuiverende eigenschappen. Het wordt met 
name aanbevolen voor de verzorging van een 
vette en/of probleem huid. Zijn verzachtende 
eigenschappen geven de gevoelige en ver-
moeide huid haar glans terug. 

BIO BLOESEMWATER 

ROOSGERANIUM
KALMEREND

SAMENTREKKEND

WELZIJNSTIP!
Met zijn delicate geur vult roos- 
geraniumwater van nature je huidverzorgings-
ritueel aan: ’s ochtends gebruik je het als een 
tonische lotion en’ s avonds om je make up 
verwijdering af te ronden. 

Botanische naam: Citrus aurantium var. amara. 
Gebruikte deel: bloemen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Marokko (regio Marrakech) 

Oranjebloesemwater met zijn milde en delicate 
geur verkrijg je uit de bloemen van de bittere 
sinaasappel. In de Chinese geneeskunde en tijdens 
de oudheid werd dit water al gebruikt om zijn 
rustgevende eigenschappen en ook nu nog wendt 
men het aan in de natuurgeneeskunde. 

Oogst van oranjebloesem  
in de regio van Marrakech

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Oranjebloesemwater is befaamd om haar 
uitzonderlijke aroma met rustgevende 
eigenschappen. Verwerkt in uw drankjes, gebak 
en andere culinaire bereidingen, parfumeert 
ze subtiel alle recepten. 

BIO BLOESEMWATER 

ORANJEBLOESEM
RUSTGEVEND

AROMATISEREND

CULINAIRE TIP! 
Wil je je pannenkoeken of slagroom op 
smaak brengen? 
Voeg 1 tot 2 eetlepels oranjebloesemwater toe 
aan je bereiding! 

Botanische naam: Anthemis nobilis 
Gebruikte deel: bloemen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Zuidoost Frankrijk 

Roomse kamille dankt zijn naam aan haar sterke 
aanwezigheid in Rome gedurende de 16e eeuw. 
Ze komt vrij veel voor in West-Europa en kan tot 
wel 1000 m boven zeeniveau gedijen. 

Een veld met Roomse kamille  
in de Drôme

200 ml / 50 ml

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Als lotion kalmeert en verzacht Roomse 
kamillewater de gevoelige en geïrriteerde 
huid. 
Traditioneel gebruikt je dit water als kompres 
rond de ogen, om donkere kringen te  
helpen vervagen en geïrriteerde oogleden te 
kalmeren. 

BIO BLOESEMWATER 

ROOMSE  
KAMILLE

KALMEREND
VERZACHTEND

WELZIJNSTIP!
Laat je natuurlijke schoonheid naar 
boven komen ! 
De zuiverende en tonifiërende eigenschappen 
van het Roomse kamillewater maken het tot 
een natuurlijke make-up remover, ideaal voor 
een droge huid 

Botanische naam: Centaurea cyanus 
Gebruikte deel: bloeiende toppen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Zuidoost Frankrijk 

Hoewel de korenbloem oorspronkelijk uit het 
Oosten komt heeft ze zich over de hele wereld 
verspreid, waar ze gemakkelijk gedijt op weide- en 
tarwevelden. Zijn geneeskrachtige eigenschappen 
om oogontstekingen te verlichten zijn sinds de 16e 
eeuw bekend. 

De korenbloemoogst  
aan de voet van het gebergte  

van de Vercors 

200 ml / 50 ml

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Korenbloemwater is befaamd voor zijn 
mildheid en is erkend om zijn kalmerende en 
samentrekkende eigenschappen. 
Als kompres rond de ogen helpt het water 
kwetsbare delen van het gezicht te ontzwellen 
en te kalmeren, dit vooral bij vermoeide ogen 
of irritatie van de oogleden. 
Als huidlotion helpt het de droge en atonische 
huid versterken. 

BIO BLOESEMWATER 

KORENBLOEM
KALMEREND

ONTZWELLEND

WELZIJNSTIP!
Heb je vermoeide ogen na een lange 
dag voor je computer scherm ? 
Plaats kompressen gedrenkt in korenbloemwa-
ter op de ogen en laat 10 minuten inwerken. 
Een rustgevend resultaat is gegarandeerd! 
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Botanische naam: Mentha x piperita 
Gebruikte deel: bloeiende toppen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Italië of Frankrijk 

Pepermunt is een specie die ontstaan is uit de 
kruising van groene munt (mentha spicata) en 
watermunt (mentha aquatica). Oorspronkelijk 
komt pepermunt uit het Midden-Oosten, maar 
momenteel vind je haar zowel in Azië, Noord-
Amerika als Europa. 

Pepermuntveld net  
voor de oogst

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Met zijn karakteristieke krachtige en 
muntachtige geur verfrist en kalmeert 
pepermuntwater de huid. 
Dit water is ideaal in te zetten bij opvliegers, 
overmatig zweten of om het brandiger gevoel 
na het scheren te verlichten. 

BIO BLOESEMWATER 

PEPERMUNT
VERFRISSEND

SAMENTREKKEND

GEZONDHEIDSTIP!
Is je huid vettig en vatbaar voor 
onzuiverheden? 
Gebruik dan pepermuntwater bij je dagelijkse 
zuiveringsroutine: ‘s ochtends voor het aan-
brengen van je dagcrème en’ s avonds na het 
verwijderen van je make-up. 

Botanische naam: Lavandula angustifolia 
Gebruikte deel: bloeiende toppen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Zuidoost Frankrijk 

De echte lavendel, het beeldmerk van de Provence, 
staat sinds de oudheid bekend als een medicinale 
plant met heel wat eigenschappen. Mooi en geurig, 
gemakkelijk te kweken, stelt ze zich tevreden 
met zon en een arme bodem. In tegenstelling tot 
spijklavendel gedijt de echte lavendel pas vanaf 
een hoogte van 800 meter. 

De oogst en verzameling  
van lavendel in de Drôme

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Lavendelwater staat bekend om zijn 
kalmerende, zuiverende en tonifiërende 
eigenschappen. Het hele gezin kan er gebruik 
van maken. 
In lotion is hij perfect om de kwetsbare huid, 
geïrriteerd door de zon of insectenbeten, te 
verlichten en te verzachten. Het water helpt ook 
om een vette en/of probleemhuid te reinigen. 
Als spoelwater helpt het de water de hoofdhuid 
zuiveren. 

BIO BLOESEMWATER 

LAVENDEL
ZUIVEREND

VERZACHTEND

GEZONDHEIDSTIP!
Heb je slaapproblemen of last van slape-
loosheid? Verstuif lavendelwater rechtstreeks 
op je hoofdkussen en ontspan je! 

Botanische naam: Helichrysum italicum 
Gebruikte deel: bloemen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Zuidoost Frankrijk 

De strobloem groeit voornamelijk in de buurt van de 
Middellandse Zee en staat bekend om zijn typische 
aromatische geur, die doet denken aan kerrie, 
waardoor hij de bijnaam «kerrieplant» krijgt. We 
noemen het ook «de onsterfelijk» omdat wanneer 
de bloemen geplukt zijn deze niet verwelken ! 

Een veld met Strobloemen  
in de Drôme

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Strobloemwater staat bekend om zijn 
kalmerende eigenschappen en verzacht de 
gevoelige delen van de huid. 
Wanneer je het verstuift op gelaat en hals helpt 
het roodheid en irritaties verzachten. 
Als kompres op de oogcontouren is het ideaal 
om donkere kringen en wallen te verminderen. 
Door zijn samentrekkende eigenschappen 
tonifieert en verstevigt dit water de opperhuid. 

BIO BLOESEMWATER 

STROBLOEM
KALMEREND

SAMENTREKKEND

WELZIJNSTIP!
Strobloemwater biedt een goed alter-
natief voor de dagelijkse verzorging van een 
huid die het inmasseren van andere producten 
niet goed verdraagt. Dit kan het geval zijn bij 
zonnebrand, dunne huid, roodheid, …

Botanische naam: Hamamelis virginiana 
Gebruikte deel: bladeren 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Frankrijk 

Hamamelis kwam oorspronkelijk voor in de 
Verenigde staten en wordt vanaf de 18e eeuw in 
Europa geïmporteerd op vandaag teelt men het op 
grote schaal in Frankrijk vooral in de Ardèche. Hij 
wordt ook wel toverhazelaar genoemd omdat zijn 
bladeren doen denken aan die van de hazelaar 
en de verrassende bloei die het koudste weer 
doorstaat!

Hamamelisbloemen gebruikt 
voor de destillatie

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Hamameliswater is een huidtonicum dat 
bijzonder geschikt is voor de verzorging van 
een gemengde huid. 
Als lotion reinigt en verzacht het de vette en 
gevoelige huid dankzij zijn zuiverende en 
samentrekkende eigenschappen. 
Als kompres helpt het de gevoelige, rode en 
geïrriteerde huid kalmeren. 

BIO BLOESEMWATER 

HAMAMELIS
VERSTERKEND

SAMENTREKKEND

WELZIJNSTIP!
Profiteer van het sterk samentrekkende 
vermogen van dit water en voeg het toe aan je 
zelfgemaakte deodorant! 
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Botanische naam: Thymus vulgaris ct thujanol 
Gebruikte deel: bovengrondse delen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Frankrijk (Drôme) 

Tijm is een inheemse Europese soort uit de 
zuidelijke regio’s. Er zijn meer dan 150 soorten tijm 
die van elkaar verschillen door hun chemotype 
(biochemische samenstelling). Zo bijv. is Tijm ct 
thujanol veel minder wijd verspreid en veel milder 
dan tijm ct linalol of ct thymol. Elke soort heeft zijn 
eigen specifieke eigenschappen. 

Een tijmveld in de Diois,  
in de Drôme

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Het milde maar krachtige tijm ct thujanol 
water staat bekend om zijn kalmerende eigen-
schappen bij irritaties van de keel en keelholte. 
Gebruikt het water om mee te gorgelen of in 
een orale spray en ervaar het verzachtende en 
verfrissende effect ervan. Dit bloesemwater 
draagt ook bij tot de goede werking van het 
winterafweersysteem. 

BIO BLOESEMWATER 

TIJM  
CT THUJANOL

VERLICHTEND
VERZACHTEND

GEZONDHEIDSTIP!
Denk aan Tijm hydrolaat om de werking 
van je lichaamseigen winter afweersysteem te 
bevorderen. Het water is biologische en bevat 
geen alcohol. Je neem best één koffielepel  
(5 ml) per dag in. Raadpleeg etiket voor meer informatie 

Botanische naam: Camellia sinensis 
Gebruikte deel: bladeren 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: China 

Groene thee is afkomstig uit de regenwouden 
van Azië, en wordt nu veel verbouwd in China, 
India en Sri Lanka. We schatten dat groene thee al 
sinds de 1e eeuw deel uit maakt van de Chinese 
farmacopee en dat het één van de meest gebruikte 
geneeskrachtige planten ter wereld is. 

Groene theebladeren  
die gebruikt worden  

voor de destillatie

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Groene thee gebruikt men van oudsher 
voor zijn antioxiderende en zuiverende 
eigenschappen. 
Groene thee water kan je gebruiken als lotion 
voor gelaat en de hals, en het is eveneens 
bijzonder geschikt voor de verzorging van de 
vette, gevoelige of gestresseerde huid. 
Het water gebruik je ook als spoelwater voor 
een vette huid of haar.

BIO BLOESEMWATER 

GROENE THEE
SAMENTREKKEND

VERZACHTEND

GEZONDHEIDSTIP!
Heren, op zoek naar een natuurlijke 
oplossing om je huid te kalmeren na het scheren? 
Vernevel het hydrolaat rechtstreeks op het 
aangetaste deel en krijg onmiddellijk een 
comfortabel gevoel. 

Botanische naam: Melaleuca alternifolia 
Gebruikte deel: bladeren 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Frankrijk / Zuid-Afrika 

De theeboom is een struik met witte bloemen en 
heldere groenblijvende bladeren die tot 7 m hoog 
kan worden. Hij dankt zijn naam aan de Engelse 
navigator James Cook, die tijdens zijn tocht langs 
de Australische kusten een kruideninfusie maakte 
van «melaleuca» bladeren zoals de Aboriginals 
dat deden om verkoudheden te bestrijden. 

Een tea tree veld  
in Occitanië

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
De theeboom staat bekend om zijn zuiverende 
eigenschappen. Wanneer je Tea tree water 
op het gelaat vernevelt is dit ideaal voor de 
verzorging van een vette huid, vatbaar voor 
acne. Tea tree water helpt ook om een doffe 
huid op te laten opfleuren. 
‘s ochtends gebruik je het als tonifiërende lotion 
en ‘s avonds na het verwijderen van je make-up. 

BIO BLOESEMWATER 

TEA TREE
REINIGEND

TONIFIEREND

GEZONDHEIDSTIP!
Gebruik tea tree water als mondwater 
om een goede mondhygiëne te behouden. 

Botanische naam: Rosa x damascena 
Gebruikte deel: bloemblaadjes 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Iran 

Je herkent haar uit de duizend door haar zachte en 
zoete geur. De Damascus-roos is een hybride, die 
men beschouwt als één van de belangrijkste soorten 
oude rozen. Oorspronkelijk komt ze uit Syrië, 
maar al eeuwenlang verbouwt men deze roos op 
traditionele wijze in Iran, waar het de belangrijkste 
bron van inkomsten vormt voor lokale producenten. 

Het oogsten van rozen  
in een veld in de provincie  

Fars, Iran.

200 ml / 50 ml

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
Rozenbloesemwater van Damascus rozen-
blaadjes is een schoonheidsproduct dat men al 
eeuwenlang gebruikt. Tegenwoordig waarde-
ren we het om zijn verhelderende, zuiverende 
en verzachtende eigenschappen op de droge, 
gevoelige of atonische huid. Gebruik het water 
in lotion, om make-up te perfectioneren en om 
de huid te tonifiëren. Op die manier bekom je 
een egale teint en strakke huid. 

BIO BLOESEMWATER 

DAMASCUS 
ROOS

TONIFIEREND
VERZACHTEND

GEZONDHEIDSTIP!
Wens je een onmiddellijke verfrissing 
van de huid om sporen van vermoeidheid 
te verminderen? Vernevel rozenwater op je 
gezicht na het opstaan en fleur zo je teint op. 
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Botanische naam: Tilia sp. 
Gebruikte deel: bloemen 
Productiemethode:  
traditionele waterdampdestillatie 
Herkomst: Frankrijk en Oost-Europa 

De Linde is een majestueuze rustieke boom die tot 
30 m hoog kan worden en is het beeldmerk van de 
Provençaalse Baronies. De productie is er gedaald 
van 400 ton in de jaren 70 tot slechts 10 ton per 
jaar nu, voornamelijk als gevolg van goedkope 
Chinese concurrentie. Tegenwoordig is de lokale 
industrie opnieuw aan een opmars bezig, maar 
kan ze nog niet aan de groeiende vraag voldoen. 

Lindebloesems van de  
Provençaalse Baronies

200 ml 

WENS JE MEER 
INFO?  
SCAN MIJ!

VOORDELEN EN GEBRUIK 
In lotion is lindewater zeer mild en kalmeert en 
verzacht het de droge, gevoelige of geïrriteerde 
huid. Het water staat er bekend om dat het 
de glans van een doffe teint herstelt. Je kan 
het ook gebruiken als spoelwater om dof en 
kwetsbaar haar zijn glans terug te geven. 

BIO BLOESEMWATER 

LINDE
VERHELDEREND
VERZACHTEND

GEZONDHEIDSTIP!
Nood aan ontspanning? Met zijn zoete, 
honingachtige en licht citroenachtige geur 
kalmeert lindewater je drukke geest. 
Verstuif het op een wattenschijfje en adem in 
zodra dit nodig is. 
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MIJN AANTEKENINGEN 



www.ladrome.bio

BIOLOGISCHE BLOESEMWATERS

LA DRÔME PROVENCALE S.A.
270 chemin de la Tuilière 
26340 SAILLANS 
Tel. : +33 (0) 4 75 22 30 60 
Mail : infos@ladrome.bio 

UW ADVISEUR

Aanbevolen verkoopprijs van het boekje: 3 €
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