
BIO propolis + planten + essentiële oliën

voor een winter
zonder zorgen

voor een winter
zonder zorgen

Een compleet gamma
innovatieve BIO oplossingen

om het hele jaar door in vorm te blijven
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EEN GEËNGAGEERD BEDRIJF EN PIONIER IN BIO

Met bijna 30 jaar expertise en ervaring in gezondheid en 
welzijn ontwikkelen we biologische producten op basis 
van aromatische en medicinale planten. We bevinden ons 
in het hart. van de Biovallée®, zo dicht mogelijk bij onze  
producenten in de Drôme.

Onze missie: door middel van voedingssupplementen 
en cosmetica van Franse makelij de kracht van planten 
beschikbaar maken voor iedereen. 

Zo bieden we meer dan 280 productreferenties aan,  
onderverdeeld in 4 families : aromatherapie, fytotherapie,  
bloesemessences en propolis.

EEN EXPERT DIE JE KAN VERTROUWEN

Ons engagement om biologische, kwaliteitsvolle en werkzame producten te leveren zit van in het 
begin in ons DNA.

Dankzij onze eigen productieketen en intern laboratorium, 100% onafhankelijk en geïntegreerd, 
nemen we het volledige productieproces in handen, van plant tot fles.

VERANTWOORDE EN HEILZAME PRODUCTEN VOOR IEDEREEN 

We ijveren elke dag om manieren te vinden waarop we voor iedereen natuurlijke en biologische 
oplossingen voor gezondheid en welzijn kunnen ontwikkelen met respect voor mens en natuur.

En omdat voor ons zin geven aan onze activiteit een noodzaak is om op een duurzame manier vooruit 
te gaan, kiezen we resoluut voor een filosofie waarin engagement voorop staat:

• Grondstoffen die op een duurzame manier worden geteeld, zonder over-exploitatie en met 
respect voor het ecosyteem.

• Vertrouwenscontracten met onze leveranciers en producenten waarin  
we ons engageren op lange termijn en inkopen aan een eerlijke en  
correcte prijs.

• Transparantie in al onze producten, met duidelijke werking en  
onnavolgbare kwaliteit.

• Respect en waardering voor onze werknemers, die met kennis en  
vakmanschap hun werk uitvoeren.

Een merk met respect 
voor jouw natuur en de natuur om ons heen
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EEN NON-STOP ENGAGEMENT IN DIENST VAN EEN BETERE TOEKOMST

Naast onze roeping als schepper van welzijn, geloven we dat het onze plicht is om 
onze ecologische impact op toekomstige generaties te beperken. Zo vinden we 
het noodzakelijk om al onze processen (inkoop, transport, energie, verpakkin-
gen, enz.) voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren en onze steun te 
leveren aan initiatieven die de duurzame ontwikkeling van onze sector, het 
behoud en de bescherming van het milieu, maar ook lokale ontwikkeling en 
dynamiek beogen.

Met dit engagement in het achterhoofd en de wil om onze impact op duurzame 
wijze te vergroten sloten we ons aan bij 1% for the Planet. 

Zo verbinden we er ons toe om 1% van onze totale jaaromzet te schenken aan vere-
nigingen die effectief optreden ten gunste van het milieu.

>> Meer info over onze engagementen op www.ladrome.bio 

Terre d’Abeilles werd als vereniging van algemeen belang opgericht in 2002 en werkt aan 
de duurzame bescherming van bestuivende insecten, ten gunste van een landbouw die 

het leven, de volksgezondheid en toekomstige generaties respecteert.

Terre d’Abeilles is de eerste NGO die gespecialiseerd is in de verdediging van bestuivende 
insecten en helpt samen met de Franse en Europese overheidsinstanties een einde te 

maken aan de oorzaken van hun achteruitgang. Zo maakt ze het publiek bewust van de 
noodzaak om deze insecten te beschermen.

Terre d’Abeilles ijvert voor de ontwikkeling van informatie- en  
sensibilseringsacties voor kinderen en jongeren.

In het kader van 1% for the Planet, heeft ladrôme laboratoire, in 2022,  
ondersteuning gegeven voor het ontwikkelen van:

• een éducatieve strip (Frans) om te sensibiliseren over het belang van 
het bestuivingsproces ;

• een videogame (Frans) om de vele beroepen van bijen  
te ontdekken. 

« MEER DAN OOIT HEBBEN BESTUIVENDE INSECTEN ONS NODIG! » 
Elk jaar sinds het einde van de jaren 90 verdwijnen er miljarden bijen. De bij is echter een be-
langrijk en onvervangbaar bestuivend insect in het hart van de voedselketen. Ze zorgt voor het 
voortbestaan van meer dan 80% van de plantensoorten op onze planeet en van 84% van de in 

Europa geteelde planten.

Focus op organisatie terre d’Abeilles

+ informatie
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BIO propolis + planten + essentiële oliën

...Voor een winter zonder zorgen!
Het beste van de bijenkorf ten dienste van je welzijn

Ladrôme laboratoire maakt vernieuwende producten, bestemd voor de ganse familie, 
vervaardigd op basis van BIO propolis, BIO plantenextracten en BIO essentiële oliën. Deze 
producten worden grondig getest op hun kwaliteit en door de gebruiker gewaardeerd om 
hun werkzaamheid. 
De originele formules, op punt gezet in samenwerking met een arts die is gespecialiseerd in 
fytotherapie, beantwoorden maximaal aan de specifieke behoeften van het organisme dat 
wordt blootgesteld aan winterse aanvallen.

Voedingssupplementen buiten het bereik van kinderen bewaren. Zij zijn geen vervanging voor een gezonde en gevarieerde voeding,
noch voor een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden.
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Propolis is een kleverige, wasachtige substantie die bijen maken uit het hars dat ze halen uit knoppen 
van bomen (populier, berk…). De bijen mengen dit hars met speekselenzymen, met was en stuifmeel tot 
propolis, een goudbruine substantie die dient om de korf te herstellen, te isoleren en vooral te beschermen 
tegen binnendringende kiemen.

Propolis heeft een ingewikkelde samenstelling met ondermeer harsen, was, essentiële oliën en mineralen…

Door zuivering wordt vooral het actiefste deel van propolis geconcentreerd: de flavonoïden, die behoren 
tot de grote groep van polyfenolen. Het is de synergie van de diverse flavonoïden die gunstig inwerkt op 
het organisme.

•  De propolis van ladrôme laboratoire wordt verzameld 
op verschillende plaatsen, wat de rijkdom aan actieve 
ingrediënten verklaart.

• De propolis van ladrôme laboratoire is afkomstig van 
Biologische Landbouw.

•  Ze wordt systematisch gecontroleerd om een optimale 
kwaliteit te garanderen, zonder pesticiden, zware metalen 

of antibiotica (chlooramfenicol).

Wist je daT?Wist je dat?
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100 ml

WEERSTAND & VITALITEIT
Synergie van propolis + planten +  
koninginnebrij + acerola (vitamine C)

•  voor ondersteund het immuunsysteem  
(vitamine C + echinacea) ;

•  voor vermoeidheid te verminderen en vitaliteit 
te verhogen (vitamine C + hibiscus).

Zonder essentiële oliën

Gebruik: één dosis van 5 ml (1 theelepel) per dag, 
bij voorkeur ’s ochtends, voor 20 dagen. Drink puur 
of verdund in een beetje water of vruchtensap. 
Herhaal dit een paar keer per jaar. Goed schudden 
voor gebruik.  
Niet aanbevolen voor kinderen onder de 3 jaar.  
Te gebruiken binnen de 30 dagen na opening.

nieuw in 2022 !
Biologisch voedingssupplement 
speciaal ontwikkeld voor het 
welzijn van kinderen, met name 
tijdens de  winterperiode,  bij  
seizoenswisselingen  en wanneer 
de vermoeidheid toeslaat. .

1 d

osis / dag Vanaf 
3 jaar



Wist je daT?Wist je dat?
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           Het vitamine C-gehalte
van de acerolakers

is 30 maal hoger 
 dan dit van de citroen!

40 kauwtabletten

BIO KAUWTABLETTEN

Elke dag fit en goedgeluimd!

Propolis + acerolakers + echinacea

De biologische kauwtabletten zijn voedingssupplementen bestaande uit:
•  bio propolispoeder die per dag 10 mg totaal flavonoïden aanvoert ; 

•  bio echinacea (Echinacea purpurea) ; 

•  bio acerolakers (Malpighia punicifolia), bron van vitamine C  
die bijdraagt tot de normale functie van het immuunsysteem en die  
helpt vermoeidheid te verminderen ; 

•  natuurlijk aroma van rode vruchten ; 

Gebruik: 2 tabletten opkauwen, bij voorkeur’s morgens. Afgeraden voor kinderen jonger  
dan 6 jaar.

50 ml

BIO PROPOLISEXTRACT

Onmisbaar in de winter!
Voedingssupplement rijk aan totaal flavonoïden.

Het propolisextract van ladrôme wordt strikt aangemaakt volgens 
de voorschriften van de Farmacopee, waarbij de bio propolis wordt 
gemacereerd in een mengsel van bio alcohol en water. Dankzij dit 
procedé wordt een kwaliteitsextract verkregen, rijk aan actieve 
componenten.
Het propolisextract van ladrôme wordt namelijk sterk geconcentreerd 
door een 1/10 dilutie, waarbij 1 kg propolis 10 kg propolisextract 
oplevert.

Gebruik: 20 à 25 druppels verdunnen in een drank, 3 maal per 
dag innemen gedurende 3 weken. Afgeraden voor kinderen onder de 6 jaar.

Het propolisextract van ladrôme kan ook aangewend worden:
* om te gorgelen en in mondspoelingen: verdun 20 à 25 druppels in een glas water.

* lokaal, gedrenkt op een watje, op puistjes of huidonzuiverheden.

IMMUNITEIT / AFWEER

TITRE ‘‘DÉFENSES IMMUNITAIRES’’
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BIO IMMUNO+

Een optimale en natuurlijke 
synergie om met gerust gemoed 

te overwinteren!

Propolis + koninginnenbrij +  
echinacea + acerolakers

Immuno + is een voedingssupplement 
bestaande uit:

•  bio propolisextract ; 

•  bio perssap en - extract van 
echinacea die bijdragen tot het 
versterken van de natuurlijke weerstand van het organisme ; 

•  bio koninginnenbrij: 500 mg per ampul ; 

•  bio acerolakers en natuurlijke vitamine C.

Vitamine C draagt bij tot de normale functie van het immuunsysteem en helpt 
vermoeidheid te verminderen.

Gebruik: een ampul per dag, bij voorkeur’s morgens in te nemen, verdund in vruchtensap of in water. 
Afgeraden voor kinderen jonger dan 6 jaar.

20 ampullen 
van 10 ml

50 ml

BIO CONCENTRAAT VAN PROPOLIS  
EN POMPELMOESPITTEN

Een optimale synergie om de winter te trotseren!

Voedingssupplement met gehalte aan 
totaal bioflavonoïden: 700 mg / 100ml

Dit biologisch concentraat combineert de weldadige werking van het 
bijenafweerproduct propolis met een potent pompelmoespittenextract. 

Pompelmoespitten versterken de weerstand van het organisme en 
helpen zo verkoudheden te bestrijden.

Door traditionele verwerkingswijzen te koppelen aan een innovatief 
productieproces, werd een biologische en werkzame synergie 
verkregen :
•   sterk geconcentreerd in werkzame componenten:  

bioflavonoïden (700 mg/100 ml) ;

•  zonder alcohol - zonder glycerine ;

Gebruik: 20 tot 25 druppels in een drank oplossen, 3 maal per dag, gedurende 3 weken. 
Afgeraden voor kinderen jonger dan 6 jaar.

TITRE ‘‘DÉFENSES IMMUNITAIRES’’
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30 ml

BIO MOND- EN KEELSPRAY

De natuurlijke keelverzorging!

Honing + propolis + plantenextracten

De mond- en keelspray is een voedingssupplement bestaande uit:
•  13 % bio honing ; 

•  bio propolisextract ; 

•  een synergie van 5 bio plantenextracten:

-  echinacea, salie en tijm om de keel te verzachten en tot trust 
te brengen ;

-  smalle weegbree en goudsbloem, voor een optimale 
mondhygiëne.

Gebruik: 2 à 4 verstuivingen per dag. Afgeraden voor kinderen jonger dan 6 jaar.

150 ml

BIO PROPOLIS 
KRUIDENBORSTSIROOP

Een complete formule om met gerust 
gemoed de winter te trotseren!

Honing + propolis + plantenextracten  
+ essentiële oliën

De propolis siroop is een voedingssupplement bestaande uit:
•  40 % bio honing ;

•  bio propolisextract ;

•  11 bio plantenextracten en essentiële oliën:

-  echinacea die bijdraagt tot het verhogen van de 
natuurlijke weerstand van het organisme ; 

-  salie en tijm die de geprikkelde keel tot rust brengen en verzachten ;
-  grove den die helpt vrijer te ademen ;
-  toorts, vlierbes, gulden sleutelbloem, smalle weegbree en heemst ;
- essentiële oliën van steranijs en grove den.

Gebruik: 2 à 3 maal per dag een soeplepel puur innemen of verdund in een glas vruchtensap of water. 
Afgeraden voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 6 jaar.

TITRE ‘‘VOIES RESPIRATOIRES’’
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1 ml

NEUS’STICK

Zakinhalator, eenvoudig in gebruik en transport.
Bevat bio propolisextract en een synergie van bio essentiële oliën:
eucalyptus radiata + ravintsara + grove den + pepermunt + rozemarijn CT kamfer

Gebruik: de inhalator in een neusgat aanbrengen en diep inademen. 
Afgeraden voor kinderen jonger dan 7 jaar. Afgeraden in geval van overgevoeligheid aan kamfer.

30 ml

BIO NEUSSPRAY

Voor een goede neushygiëne en voor een 
natuurlijke snelle en blijvende verlichting.

Propolis + planten + zeezout

De bio neusspray bevat:
•  bio propolisextract ;

•  zeezout ;

•  bio tijmhydrolaat (60%) en bio tijm- en echinacea-extracten  
die helpen vrijer te ademen door de neus ;

•  bio venkelextract die bijdraagt tot een goede neushygiëne. 

Gebruik: 1 à 2 verstuivingen in elk neusgat, ‘s morgens en ‘s avonds. 
Afgeraden voor kinderen jonger dan 6 jaar. 

Gebruikstolerantietest onder dermatologische controle. 

Ecologisch en Biologisch cosmeticum gecertificeerd door ECOCERT Greenlife 
volgens het lastenboek van ECOCERT te raadplegen op http://cosmetiques.ecocert.com

LUCHTWEGEN

TITRE ‘‘VOIES RESPIRATOIRES’’
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45 g

BIO PROPOLIS GOMMETJES

3 soorten gommetjes voor een  
zachte een aangename winter. 

Op basis van bio geconcentreerd propolisextract en bio 
essentiële oliën:

•  essentiële olie van eucalyptus radiata.

• essentiële olie van zoete sinaasappel.

•  essentiële olie van ravintsara.

Gebruik: 4 à 5 maal per dag een gommetje laten smelten 
in de mond. Afgeraden voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
Vervaardigd in een atelier waar ook eieren en noten 
verwerkt worden.

50 g

BIO PROPOLIS KEELPASTILLES

Bio keelpastilles om op te zuigen vanaf de eerste kou.

Propolis + plantenextracten  
+ essentiële oliën

De propolis keelpastilles bevatten:
•  20 % bio honing ; 

•  geconcentreerd bio propolisextract ; 

•  geconcentreerde extracten van bio echinacea en salie ; 

•  bio essentiële oliën van citroeneucalyptus en eucalyptus 
globulus.

Gebruik: meerdere malen per dag een propolis keelpastille opzuigen. 
Afgeraden voor kinderen jonger dan 6 jaar.



13

4,8 g

FYTO’STICK

Beschermende lippenbalsem op basis van propolis en planten, 
voor zachte, gezonde en maximaal beschermde lippen 

gedurende het hele jaar!
Fyto’stick bevat:

•  bio propolisextract ; 

•  vitamine E ;

•  sheaboter ;

• plantaardige oliën en oliemaceraten van planten ;

•  bijen-, candelilla- en carnaubawas ;

•  bio essentiële oliën van zoete sinaasappel en tea tree.

Gebruik: zo vaak als nodig aanbrengen op de lippen die getroffen zijn door koude, wind, zon of vervuiling.

45 g

BIO COSMETICUM 
FYTO’RUB

Borstbalsem met propolis 
en BIO essentiële oliën. 

Fyto’Rub is een natuurlijke, aromatische 
borstbalsem, die een synergie bevat van 7 BIO 
essentiële oliën, gekend om hun bijdrage tot 
gemakkelijk ademen: eucalyptus radiata + ravintsara + tea tree + pepermunt 
+ grove den + zeeden + rozemarijn CT kamfer.
De lokale aanwending van deze balsem zorgt snel voor een aangenaam warmtegevoel  
en verlichting.

Gebruik: 1 tot 2 maal per dag via lichte massage een nootje Fyto’rub op de borst, keel en/of rug 
aanbrengen. Kan ook via inhalatie toegepast worden : 1 koffielepel oplossen in een kom heet water. 
Afgeraden voor kinderen onder de 6 jaar. Niet oraal gebruiken. Vermijd elk contact met de ogen en de 
slijmvliezen. Niet aanbrengen op een grote oppervlakte van de huid, noch op snij- of schaafwonden. 
Afgeraden in geval van overgevoeligheid aan kamfer.

Eerste gebruik: test vooraf het goed verdragen van FYTO’RUB door een beetje ervan aan te brengen in de elleboogplooi.  
Indien roodheid optreedt, deze balsem niet gebruiken.

Ecologisch en Biologisch cosmeticum gecertificeerd door ECOCERT Greenlife volgens  
het lastenboek van ECOCERT te raadplegen op http://cosmetiques.ecocert.com
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BIO ZUIGTABLETTEN 
VERZACHTEND

Een efficiënt middel 
om de keel te verzachten. 

Propolis + Heemst  
+ Acerola + Hibiscus 

Deze BIO verzachtende zuigtabletten zijn 
voedingssupplementen, op basis van:
•  propolis droogextract ;

•  droogextract van heemstwortel,  
met een verzachtende en kalmerende 

werking op de keel ; 

•  droogextract van hibiscusbloemen, die de weerstand van het lichaam  
versterken ; 

•  acerolakerspoeder, natuurlijke bron van vitamine C, die bijdraagt tot  
een normale functie van het immuunsysteem. 

Gebruik: zuig, zonder ze te breken, 2 tot 3 tabletten per dag op. 
Niet toedienen aan kinderen onder de 6 jaar.

2 blisters van  
10 zuigtabletten

DUBBELE ACTIE

aantekeningen

TITRE ‘‘DOUBLE ACTIONS’’
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BIO CAPSULES 
Ademhaling & Weerstand

Een geconcentreerde formule voor  
gezonde en sterke luchtwegen

Te gebruiken vanaf de eerste tekenen  
van een verkoudheid

Propolis + essentiële oliën

Deze bio zachte capsules zijn voedingssupplementen,  
op basis van:

•  essentiële oliën van:
-  eucalyptus globulus en pepermunt die de geprikkelde  

keel verzachten en helpen vrijer te ademhalen
-  Tijm CT thymol die bijdraagt tot een sterke weerstand
-  grove den

•  olie-extract van bio propolis  
(per 3 capsules: 25 mg propolis)

Gebruik: Neem 3 maal daags 1 bio capsule Ademhaling & Weerstand. In te nemen 
tijdens de maaltijden met een glas water. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en 

het zogen en door kinderen onder de 8 jaar.

30 zachte capsules

TITRE ‘‘DOUBLE ACTIONS’’



BIO propolis + planten + essentiële oliën

La Drôme Provençale SA
270 chemin de la Tuilière / 26340 Saillans / France

Tel. +33 (0)4 75 22 30 60 / Fax +33 (0)4 75 22 30 65
infos@ladrome.bio

www.ladrome.bio

Uw raadgever:

FR

DO
C9

00
22

 V
8 
n

 0
9/

20
22

  -
  A

an
be

vo
le

n 
ve

rk
oo

pp
rij

s:
 3

 €
 

Fo
ld

er
 g

ed
ru

kt
 o

p 
60

 %
 g

er
ec

yc
le

er
d 

pa
pi

er
, u

its
lu

ite
nd

 m
et

 g
eb

ru
ik

 v
an

 p
la

nt
aa

rd
ig

e 
in

kt
.


