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SPECIALISTEN IN HONINGBIJPRODUCTEN SINDS 1979

Voorwoord
“Van generatie op generatie hebben we als imkerfamilie een
gespecialiseerde en unieke knowhow ontwikkeld in het extraheren
en zuiveren van propolis. Met de beheersing van dat baanbrekende
proces als uitgangspunt, hebben we in 1979 Apimab Laboratoires
opgericht.
De extracten (vloeistoffen en poeders) van propolis, waarvan
de kwaliteit wordt erkend door tal van laboratoria, bevatten
werkzame stoffen voor onze speciale producten op het gebied
van welzijn, schoonheid en hygiëne. Ze worden gecombineerd
met plantaardige producten en andere honingbijproducten, die
weer hun eigen bijzondere eigenschappen hebben.
In 2007 heeft Apimab Laboratoires de keuze gemaakt om biologisch
gecertificeerde producten te ontwikkelen die de biodiversiteit
respecteren. Zo willen we samen met onze klanten met zorg en
respect omgaan met onze natuurlijke leefomgeving.
Zoals altijd zijn de producten bij Propolia effectief, omdat ze van
nature rijk zijn aan werkzame stoffen en bovendien met veel
liefde in Frankrijk gemaakt worden!”

Simon BERNARD
Algemeen directeur
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40 jaar passie ...
Het avontuur van Apimab Laboratoires begon in 1975 in de
buurt van Clermont l’Hérault, in de heuvels waar het klimaat
van de Middellandse Zee het planten- en dierenleven
bepaalt. De heuvels bieden uitzicht over het meer van
Salagou.

Toen imker Marc-Alain Bernard zijn eerste bijenkasten
opzette, kreeg hij een passie voor bijen die hij graag
wilde delen. Dat deed hij allereerst met behulp van het
bekendste bijenproduct: honing. In de loop der jaren
groeide zijn imkerij uit tot meer dan 600 bijenkasten!

Van het een kwam het ander. Nieuwsgierig als hij was
naar wat dit hardwerkende insectje allemaal kon maken,
concentreerde hij zich op materiaal dat tot dan toe als een
afvalproduct van de bijenkast werd beschouwd, namelijk
propolis. En hij kwam erachter dat aan propolis vanouds
juist grote waarde toegekend werd.

Na veel onderzoek en verschillende experimenten
ontwikkelde hij een complex en uniek proces
om propolis te zuiveren en te verwerken, met
behoud van alle bijzondere eigenschappen. Zo werd
uiteindelijk de eerste oogst van propolis gerealiseerd
– de voorloper van het overgrote deel van het huidige
assortiment van propolisproducten.
4

WELZIJN

In 1979 werd het merk Propolia® op de markt gebracht
en werd het eerste product gelanceerd: Propolis®
pastilles. Tegenwoordig is de gum verkrijgbaar in zeven
smaken, maar het recept is ongewijzigd en het is nog
steeds een van de favoriete producten van onze klanten.

PURE PRODUCTEN

PROPOLIA

... en knowhow

In 1990 lanceerde Propolia® zijn eerste cosmetica, als
aanvulling op het assortiment voedingssupplementen
en apitherapieproducten. Propolia is nu een merk
waaronder meer dan honderd vermeldingen vallen
die ontwikkeld zijn voor uw welzijn, schoonheid en
hygiëne.

DIEREN

In 2016 werd een uitbreiding in gebruik genomen
van het laboratorium, dat in 2005 gebouwd werd. Dit
gebouw van meer dan 3000 m² is uitgerust met
zonnepanelen. Alle teams van Apimab Laboratoires zijn
er ondergebracht: Onderzoek & Ontwikkeling, Productie,
Verpakking, Logistiek, Klantenservice etc.

SCHOONHEID

HYGIËNE

In 1985 werd het Propolia®-assortiment al
gedistribueerd door vele Franse imkers, een
verkoopnetwerk dat sindsdien gestaag is gegroeid.
Dat jaar opende het merk zijn eerste winkel: “La
Miellerie du Salagou”, die net naast het laboratorium
in Clermont-Hérault staat.
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Werkzame producten,
Nu propolis, honing en koninginnengelei voor tal van merken
veelgevraagde producten geworden zijn, blijven we nieuwe
manieren vinden om onze klanten te laten genieten
van deze bijzondere producten. Als Franse specialist van de
verwerking van propolis streven we er altijd naar u het beste
van de natuurlijke actieve producten aan te bieden en staat
onze uitgebreide kennis van de producten van de bijenteelt in
dienst van uw welzijn!

Onze toewijding is sinds de oprichting in 1979 niet
veranderd en ons R&D team en onze partners zijn elke
dag hard aan het werk om de kracht van plantaardige
producten te koppelen aan de rijkdom van de
bijenteelt.

Om met 100% zekerheid een optimale en constante kwaliteit te
garanderen:
Worden onze grondstoffen op basis van zeer strenge
productdossiers aan een stringente selectie en controle
onderworpen
Beheersen wij alle fasen van de formule, productie en
verpakking.

Omdat wij van oorsprong een imkerfamilie zijn, die gepassioneerd
is door het ijverige werk van onze bijen, en omdat wij
100% overtuigd zijn van de buitengewone weldaden van de
producten van de bijenteelt, zetten wij ons al decennia lang in
ter ondersteuning en ontwikkeling van de bijenteelt in Frankrijk. Als
partners van de Apiculteurs Français (Franse Imkers) zetten
wij ons samen met UNAF (De Nationale Vereniging van Franse
imkers) in om imkers te begeleiden bij alles wat zij ondernemen om
de bijen en de bijenteelt te beschermen.
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Wij ontwikkelen formules met een sterke concentratie van streng geselecteerde natuurlijke
ingrediënten zodat wij u zeer goed werkende producten kunnen bieden.
Al onze producten bevatten:
Ten minste een van de 5 parels van de bijenteelt: propolis, honing, pollen, koninginnengelei
en bijenwas

WELZIJN

Plantaardige ingrediënten die voor hun kwaliteit en hun werking geselecteerd zijn en
gecombineerd worden met de overige elementen van de formule.

Minimum

*behalve de Tabletten met dubbele werking, de
Gélules Cheveux & Ongles (Capsules Haar en
Nagels), het Complexe Circulatoire (Complex
voor de bloedsomloop), de Tandpasta en de
kauwgoms.

HYGIËNE

+

SCHOONHEID

van de in al onze
formules gebruikte
ingrediënten zijn
van natuurlijke
oorsprong*

DIEREN

98%

PURE PRODUCTEN

PROPOLIA

omdat ze van nature
actief zijn
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Uiteraard BIO
De toekomst van ons ecosysteem en van de bijen houdt ons dagelijks wakker. De
ontwikkeling van schonere teeltmethodes moet worden aangemoedigd, dat staat als een paal
boven water. Alleen zo zullen wij stap voor stap het ecosysteem kunnen beschermen dat zo
belangrijk is voor de ontwikkeling van de bijenteelt in Frankrijk en Europa.
Bij het verwerven van de grondstoffen die nodig zijn voor onze producten doen we al jarenlang
ons uiterste best om Bio-producten aan te kopen die voldoen aan onze kwaliteitscriteria.
Daardoor ontwikkelen we ons assortiment steeds meer in de richting van biologisch
gecertificeerde formules, zonder enige nadelige invloed op de kracht van de ingrediënten, de
fijne textuur en hun heerlijke geur!

Voedingsupplementen
Tenminste 50% van de
ingrediënten komt uit
de landbouw
Tenminste 95% van
de ingrediënten komt
uit de biologische
landbouw
Geen chemische
toevoegingen en geen
conserveringsmiddelen

Doeltreffende producten
omdat de actieve
ingrediënten in hoge mate
aanwezig zijn
Duidelijk afgebakende
productieprocessen
Een transparante en
verantwoordelijke
communicatie
Beperkte impact op het
milieu: geen vervuilende
productie, zonnepanelen,
ecologische verpakking.

Cosmetica
Minimaal 98% van de
ingrediënten is van
natuurlijke oorsprong
Geen omstreden
ingrediënten
(siliconen, parabenen,
phenoxyethanol,
triclosan, enz.)

Al onze producten zijn gegarandeerd Bio gecertificeerd en worden vervolgens gecontroleerd door
het ECOCERT, die de certificering van biologische producten in Frankrijk controleert. Onze labels:
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Om ons engagement voor Bio-producten hard te maken, hebben wij sinds 2014 elk jaar
opnieuw enkele van onze nieuwe producten laten testen door consumenten, via de
wedstrijd “Het beste Bio product”, die door het team van Biotopia (voorheen Bio à la Une) in het
leven werd geroepen.

DIEREN

SCHOONHEID

HYGIËNE

WELZIJN

In de categorieën Wellness, Beauty en Hygiëne hebben al 14 van onze producten de
hoofdprijs weggekaapt. Deze onderscheidingen hebben Propolia® er nog meer van overtuigd
om door te gaan op de ingeslagen Bio-weg. En onze medewerkers? Die zijn uitermate trots dat
zij bij ons werken en dat zij elke dag opnieuw met de schatten van de bijenteelt mogen werken!

PURE PRODUCTEN

PROPOLIA

Beste Bio-producten
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PROPOLIA

®

Focus op... MOEDERTINCTUUR VAN PROPOLIS
De oeroude moedertinctuur is een traditioneel, alom gekend en gewaardeerd
preparaat. De moedertinctuur van propolis is het resultaat van een door
Propolia al meer dan 40 jaar geleden ontwikkeld procedé om het proces van
extractie, maceratie en filtering aan te passen aan de bijzondere eigenschap
van propolis, een plantaardig hars dat tamelijk complex is om te verwerken.
In de bijenkorf draagt propolis bij aan het versterken van de natuurlijke afweer
van de bijen en de immuniteit van de kolonie. Hij dankt zijn eigenschappen
aan de meer dan 300 werkzame stoffen die van nature aanwezig zijn in
propolis.
Dankzij deze geoptimaliseerde formule en de sterk geconcentreerde propolis
kunt u onbeperkt genieten van alle goede eigenschappen. Deze formule is
de basis van het merendeel van onze verzorgingsproducten met propolis!

100%

van de
ingrediënten is
afkomstig van
biologische
landbouw

WELZIJN

De voorkeur van imkers

PURE PRODUCTEN

Propolis Intense

Voor de mondhygiëne: Te gebruiken om te gorgelen, gemengd in
een glas water of in uw kopje kruidenthee
Als voedingsupplement: Mag vanaf ‘s ochtends worden
ingenomen: doe een pipet op een lepel honing of een bruin
suikerklontje. U kunt het ook de hele dag door gebruiken: doe
een pipet in een fles water.
100% hydroalcoholisch propolisextract
TMP30 - 30 ml fles met pipet
TMP30BIO - Biologisch gecertificeerde kwaliteit - 30 ml fles met pipet

HYGIËNE

Ref.

Het beste van propolis

Een product dat uniek is in zijn soort. Deze plakjes propolis zijn bedoeld
om op te kauwen. Ze bestaan uit pure, volledig gezuiverde propolis. Het
propolisplakje is helemaal door onszelf zorgvuldig vormgegeven, met behulp
van onze traditionele kennis en kundigheid. De plakjes bieden alle natuurlijke
heilzame eigenschappen van propolis, voor de hygiëne van mond en keel.

100%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Breek een plakje af, neem het in de mond (tussen wang en tandvlees, of
eenvoudig op de tong) en kauw er voorzichtig op. De propolis lost op in
het speeksel en u zult al snel de typische prikkeling voelen. Ongetwijfeld het
beste product om de kracht propolis te ervaren …

SCHOONHEID

KAUWPROPOLIS

Ref.

DIEREN

100% gezuiverde propolis
PM10 – Plakjes van 10 g, voorgesneden
PM10BIO - Biologisch gecertificeerde kwaliteit - 10 g, voorgesneden
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Propolis Intense

®

PROPOLISOLIE ZONDER ALCOHOL
Het preparaat dat is aangepast aan de huid

Deze oplossing bevat geen alcohol of etherische oliën. Zij bevat alle heilzame
eigenschappen van propolis en is eenvoudig op de huid aan te brengen. De milde
biologische olijfolie kan gebruikt worden op de huid en op de mondslijmvliezen,
terwijl de propolis reinigt en kalmeert. U kunt dit product gebruiken als monddouche
voor de mondholte, of het rechtstreeks op het tandvlees aanbrengen.
Dermatologisch getest
Voor de huid: breng het middel direct aan op de aangedane plek met behulp
van de pipet, om jeuk en huidirritatie te verzachten. Wrijf het vervolgens licht
in, totdat de olie volledig ingetrokken is.
Voor mondhygiëne: meng de olie in een beetje warm water en spoel de mond.
Voor gebit en tandvlees: breng het middel direct aan op de zere of geïrriteerde
plek met behulp van de pipet en wrijf het vervolgens voorzichtig in met de
vinger of een zachte tandenborstel.
Gezuiverd propolisextract, honing, biologisch gecertificeerde olijfolie
Ref.

SOLHUI - Glazen fles van 30 ml - met pipet

PROPOLISTALKPOEDER

Zo eenvoudig en toch zo complex

Dit lijkt een eenvoudig product, maar toch is het een van de meest bewerkelijke
producten uit het assortiment. Dankzij het unieke bewerkingsprocedé van
Propolia® is deze propolis bijzonder fijn, waardoor het op vele manieren kan
worden gebruikt. Voor irritatie en een beschadigde huid: doe er wat poeder
op; de propolis kalmeert de huid en bevordert het herstel. Voor het reinigen
van schoenen: strooi het poeder op uw binnenzolen en laat het inwerken. Het
panel met moeders die dit product hebben getest, was unaniem: ze vonden
allemaal dat het drogende poeder de babybilletjes goed beschermt!
Getest voor pediatrisch gebruik
Voor de huid: strooi de poeder royaal op de bestemde plek en wrijf deze
voorzichtig in, zodat de poeder in de huid dringt en werkzaam wordt.
Voor voeten en schoenen: strooi de poeder direct op uw voeten of in
uw schoenen, om uw schoenen te reinigen en onaangename geurtjes te
voorkomen.
Voor geïrriteerd tandvlees: strooi de poeder op de borstel van uw tandenborstel
en doe er dan uw gebruikelijke tandpasta bovenop en poets uw tanden.
100% gemicroniseerde propolis (exclusief procedé)
Ref.

POUSIC - Poederdoos van 30 g
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PROPOLIS ULTRA

®

PURE PRODUCTEN

Propolis voor elke dag

100% gedroogd
propolisextract

tot

poeder

fijngemalen

POUPROP40 - pot met 40 g poeder, met maatlepeltje
POUPROP100 - pot met 100 g poeder, met maatlepeltje
GELUPROP - pot met 80 capsules
GELUPROPPO - pot met 180 capsules

eder
In po de
r
of ha s
le
capsu

HYGIËNE

Ref.

en

WELZIJN

Propoliscapsules of propolispoeder. Als de winter voor de deur
staat, besteden we natuurlijk extra aandacht aan onze lichamelijke
gezondheid en aan die van ons gezin. Daarom heeft Propolia® de
productlijn “ULTRA®” voor u ontwikkeld: pure en werkzame propolis,
beschikbaar in zowel capsule- als poedervorm.
Deze productlijn is bedoeld voor dagelijks gebruik en wel als kuur van
één maand, voordat de kou intreedt, maar Propolis ULTRA® kan ook
gedurende de hele winterperiode gebruikt worden.
In poedervorm: meng 4 afgestreken maatlepeltjes poeder per
dag in een beetje honing, compote of muesli. Neem dit elke
ochtend gedurende één maand.
Capsules: neem 8 capsules per dag gedurende één maand.

100%

SCHOONHEID

VERZACHTENDE MONDSPRAY

Voor mond en keel

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Deze mondspray is een van de eerste producten van Propolia®.
Dankzij zijn geconcentreerde formule van propolis, honing en
etherische tijm- en eucalyptusolie werkt deze spray onmiddellijk.
De spray geeft een aangenaam gevoel bij irritaties in de mond of bij
kriebel in de keel en reinigt uw mondholte. Een must en een van de
favoriete producten van onze klanten!
2 à 3 pufjes, 3 - 5 keer per dag (naar behoefte)

Ref.

DIEREN

Propolis, honing (35%), etherische tijm- en eucalyptusolie
SPRBUCTH - Glazen pompfles met vingerverstuiver, 20 ml
SPRBUCTHB - Biologisch gecertificeerd - Glazen pompfles met
vingerverstuiver, 20 ml
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GENIETEN VAN DE BIJEN EN DE NATUUR
Honingbijen vliegen in een straal van een paar kilometer, om nectar en
stuifmeel te vinden. Ze vinden alles wat ze nodig hebben in de natuur.
Wil je een kijkje komen nemen bij een imker, de bijenvolken bewonderen
en genieten van een mooie natuurtuin? Kom dan langs in de Gatherhof
in Vaassen. In deze tuin kun je lekker uitrusten bij de picknicktafel, met
om je heen de bloemen, planten, heesters en bomen. In elk seizoen staat
er wel iets in bloei en in de zomer is de tuin heel kleurrijk. Je ziet er de
honingbijen, wilde bijen, vlinders en allerlei prachtige, soms zeldzame
insecten. De tuin is altijd open en een deel van de tuin is vanaf begin juli
open voor bloemenpluk.

Van harte welkom !
Natuurtuin de Gatherhof van imkerij de Werkbij,
Gatherweg 34, 8171 LC Vaassen
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Apis Sanctum ®

PROPOLIA

Koninginnengelei
KONINGINNENGELEI-FLESJES

Koninginnengelei is een zuiver product van de werkbij, kostbaar en exclusief voedsel voor de koningin,
de superbij... het kostbaarste en meest exclusieve product van de bijenteelt! Met deze ampullen kunt u
zich gewennen aan koninginnengelei die gemengd is met bloemenhoning en Bio-vruchtensap voor een
makkelijke en aangename vertering.
Neem elke ochtend gedurende 10 dagen de inhoud van de ampul gemengd met een glas water of
vruchtensap.

HYGIËNE

WELZIJN

PURE PRODUCTEN

De dagelijkse fruitige dosis

Koninginnengelei, bloemenhoning, mangopuree, geconcentreerd ananassap

SCHOONHEID

GRAMPBIO - 10 glazen ampullen van 10 ml

100%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

DIEREN

Ref.
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Pollen

Veiller au grain®

Kent u het... BIJENBROOD?
...of Bee Bread in het Engels
Bijenbrood is een mengeling van pollenbollen, honing en enzymen, bewerkt door haalbijen en
natuurlijk gegist in de bijenkorf zelf. Met zijn hoog gehalte aan vitamines, melkzuur, enzymen en
mineralen worden de pollen getransformeerd in een “supervoedsel” dat makkelijk door het organisme
wordt opgenomen en rijk is aan vezels en proteïnes. Het is zeer gewild voor zijn energetische en
voedingswaarden.
Neem gedurende 1 tot 2 weken elke dag een halve koffielepel, gewoon puur of gemengd met honing
of in een vruchtenmoes.
100% gefermenteerde pollen
Ref.

POLBB50 - Glazen bokaal van 50 g

100%
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van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

PROPOLIA
p.18 Keel
PURE PRODUCTEN
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DIEREN

SCHOONHEID

HYGIËNE

WELZIJN

Welzijn
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Keel

De essentiële producten van de imker

GOMMES DE PROPOLIS®- PROPOLISPASTILLES

Milde producten van de imker sinds 1979

De Propolis®-pastilles van Propolia®, één van de eerste producten van het bedrijf waar onze klanten al
sinds 1979 van genieten! Propolispastilles, dat is het genot van een lekker product gecombineerd met
een weldadige werking op de keel of de slechte adem … een plezier dat ons doet denken aan de snoepjes
die we vroeger kregen van oma en opa. U vindt er alle smaken in terug, van heel zoet tot scherp: vanille,
sinaasappel, anijs, eucalyptus, zoethout. Smaken die bijzonder worden gewaardeerd, door klein en groot!
5 of 6 keer per dag een pastille langzaam opzuigen, voor een werking gedurende de hele dag.

VERKRIJGBAAR IN 7 SMAKEN
waar groot en klein dol op zijn!
Pruim & kers
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Propolis, agavesiroop,
natuurlijke aroma’s
van pruimen en
kersen

Ref.

GPPRU - Verpakking
van 45 g

Gember en citroen

er
Zond egde
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su

Propolis, honing,
agavesiroop

Ref.

Honing en anijs

GPPROMIEL Verpakking van 45 g

Propolis, agavesiroop,
gemberextract,
natuurlijk
citroenaroma

Ref.

GPGIN - Verpakking
van 45 g

Propolis, honing,
essentiële
rozemarijnolie,
natuurlijke aroma’s
van anethol en citroen

Ref. GPANI - Verpakking
van 45 g

Honing en eucalyptus

Propolis, honing, essentiële
olie van eucalyptus,
natuurlijke aroma’s van
munt en menthol

Ref. GPEUCA - Verpakking
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van 45 g

Honing en zoethout

Propolis, honing,
natuurlijke aroma’s: drop,
anethol en viooltje

Ref. GPREG - Verpakking
van 45 g

Honing en sinaasappel

Propolis, honing,
natuurlijk aroma van
sinaasappel

Ref. GPORAN - Verpakking
van 45 g

PROPOLIA
PURE PRODUCTEN

KEELSIROOP

Le Grog de l’apiculteur

®

Deze traditionele combinatie van honing en propolis is verrijkt met
etherische oliën en plantenextracten, zoals tijm, hysop en, niet te
vergeten, kaasjeskruid. Elk ingrediënt is specifiek gekozen voor zijn
verzachtende effecten op de keel. Het werkt echt als “de imkersgrog”,
geeft een fijn gevoel, verzacht de keel én smaakt bijzonder goed!
Een eetlepel (bij voorkeur ’s morgens) per dag of 3 maal een theelepel
per dag.

WELZIJN

Propolis, honing, den, hysop, tijm, lavendel, steranijs, heemst, viool,
eucalyptus
Ref. SIRGOR - Glazen fles van 145 ml

PROPOLIS MONDSPRAY - MUNT

Het extraatje verfrissing en verzachting

HYGIËNE

Deze tijm-munt-variatie mondspray, die niet zo sterk van smaak is
als de “Verzachtende mondspray” (zie SPRBUCTHB), verzacht de
geïrriteerde keel en geeft een heerlijk gevoel van frisse adem. Ook
deze spray is biologisch gecertificeerd. Dat garandeert de superieure
kwaliteit van de ingrediënten én uw tevredenheid. Met deze
mondspray profiteert u van al het goeds dat de natuur ons biedt!

Honing, propolis, etherische oliën van munt.
SPRBUCMENT - glazen pompfles, 20 ml

100%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

DIEREN

Ref.

SCHOONHEID

Neem 3 pufjes achter elkaar en dat 3 tot 5 keer per dag, naar
behoefte.
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Ademhaling

À plein nez®

Vrij ademen door de neus

ingrediënten
Plantaardige BIO
0%
10
n
zij

MILDE NEUSSPRAY

Spray voor het hele gezin

De unieke samenstelling van deze spray combineert de goede
eigenschappen van plantenextracten en kalium met die van
propolis. Het middel is een onmisbare bondgenoot van uw welzijn,
ontworpen voor de hygiëne van het hele gezin en de schone neus
van de allerkleinsten. De spray werkt preventief tegen ontsteking
van de neusholte, maar bevordert ook de algemene hygiëne en is
daarom een onmisbaar product voor elke dag.
De neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 à 2 pufjes aanbrengen.
Propolis, kalium, heermoes, tijm
Ref.

SPRNASDOU - Glazen pompfles van 20 ml

REINIGENDE NEUSSPRAY

ingrediënten
Plantaardige BIO
zijn 100%

Weg met die verstopte neus!

Deze spray verhelpt snel een verstopte neus. De samenstelling van dit
geneesmiddel is gericht op reiniging en is gebaseerd op plantaardige
ingrediënten (tijm en eucalyptus), tezamen met gezuiverde propolis.
De spray maakt een verstopte neus snel weer vrij en verfrist tegelijk.
Snuit de neus en breng daarna in elk neusgat 1 à 2 pufjes aan.
Propolis, eucalyptus, tijm, zwavel
Ref.

SPRNASPUR - Glazen pompfles van 20 ml

BAUME DES 4 SAISONS® / Vierseizoenenbalsem

Verfrissende borstrub

Laat de frisse geur van deze 4-seizoenenbalsem u overtuigen! U
wordt omhuld door de aangename, zachte geuren van de Garrigue
en Zuid-Frankrijk: propolis en etherische oliën verspreiden een
aangename frisheid wanneer u uw borst inwrijft met deze balsem
van biologische producten. Dermatologisch getest.
Voor het naar bed gaan zacht op de borst inmasseren zodat u ’s
nachts goed van de verfrissende werking kunt profiteren.
Lavendel, propolis, jeneverbes, geranium, kruidnagel, rozemarijn
Ref.

BAUM4S - Glazen pot van 60 ml
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74%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

J’ai la pêche®

Ik voel me top!

PROPOLIA

Conditie

Geef uw immuu
nsysteem
een boost!

ÉNERGIE VITALE®
PURE PRODUCTEN

Dagelijkse conditie

Lijkt op het eerste gezicht veel op honing... maar door zijn samenstelling is
het veel actiever! Energie Vitale® is met voorsprong het voorkeursproduct
van onze klanten. Het is een concentraat van producten uit de bijenkorf dat
perfect samenspeelt met zorgvuldig geselecteerde actieve bestanddelen.
Dit complex bevat geen gluten, is een propolisconcentraat, de natuurlijke
verdediger van de bijenteelt, en is bovendien rijk aan vitamine C die
bijdraagt aan de goede werking van het immuunsysteem en aan een
normaal energiemetabolisme. Dit natuurlijke product is verrijkend voor
uw conditie en uw Vitale Energie!
Voor een optimaal resultaat neemt u bij voorkeur gedurende een maand
(dus 3 bokalen) elke ochtend nuchter een lepel in.

Ref.

WELZIJN

Honing, propolis, koninginnengelei, acerola, papaja, ginseng
ENERVIT - Glazen bokaal van 120 g - voor 10 dagen

TONIC POTION®

Een onmiddellijke stimulans

HYGIËNE

Dankzij de formule met veel revitaliserende stoffen zorgt Tonic Potion®
ervoor dat uw lichaam na een dipje snel weer kan herstellen. De plantaardige
ingrediënten zoals ginseng met zijn dynamiserende werking, combineren
samen met de honing, de propolis en de pollen tot een explosieve energie
die u snel weer uit uw dipje haalt. Het hoge gehalte aan vitamine C
afkomstig van de acerola, draagt eveneens bij aan de goede werking van
het immuunsysteem en aan het overwinnen van vermoeidheid.
10 dagen achtereen ’s ochtends één ampul, puur of gemengd door een
glas vruchtensap, of gewoon overdag, naar behoefte.

Ref.

TONICPO - Doosje met 10 glazen ampullen van 10 ml

COMPRIMÉS DOUBLE ACTION® - TABLETTEN MET DUBBELE WERKING

Een concentratie van werkzame stoffen

Een product om overal mee naartoe te nemen! De tabletten met dubbele
werking zijn zowel voor de keel als de conditie ontwikkeld. Dankzij de
propolis werken de tabletten snel en de acerola zorgt voor de vitamine
C die de vermoeidheid vermindert. Bij uitstek geschikt wanneer u even
een ‘dipje’ heeft.

DIEREN

5 à 6 keer per dag een dragee opzuigen, wanneer er veel
temperatuurswisselingen zijn.
Propolis, acerola (133% van de ADH* voor Vitamine C)
Ref.

COMPRET - Pot met 50 tabletten

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

SCHOONHEID

Honing, gember, acerola (150% van de RI* voor vitamine C), propolis,
pollen, guarana, grapefruitpitten, ginseng...

21

Benen en voeten
GEL VOOR VERMOEIDE BENEN

À toutes jambes®

60%

van de
ingrediënten is
afkomstig van
biologische
landbouw

Een mooie aanvulling voor de bloedsomloop, met hetzelfde doel:
u vergeet het vermoeide gevoel in uw benen. Masseer deze gel
aan het eind van de dag op uw benen om ze te verfrissen en ze
te helpen ontspannen, terwijl de rodewingerdbladeren zorgen voor
revitalisering.
Dermatologisch getest.
Rode wingerd, ginkgo, pepermunt, propolis, cypres, muisdoorn,
eucalyptus
Ref.

GELJAMBIO - Tube van 100 ml

GEL VOOR GEVOELIGE VOETEN

D’un pied léger®

60%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

51%

van de ingrediënten
is afkomstig
van biologische
landbouw

Een moeilijke dag voor uw voeten? Propolia® biedt uw voeten deze
biologisch gecertificeerde gel die werkt als een deodorant en een
antitranspirant. Getest door een consumentenpanel onder toezicht
van een dermatoloog. De niet plakkerige textuur kalmeert uw warme
voeten en verspreidt een heerlijke geur van mimosa en lavendel
...terwijl het uw voetzolen heerlijk verfrist.
Dermatologisch getest.
Propolis, scharlei, cypres, pepermunt, hamamelis, arnica
Ref.

GELPIEBIO - Tube van 75 ml

CRÈME VOOR DROGE VOETEN

Zachte voeten

Geniet van heerlijk zachte voeten, dankzij deze crème voor droge
voeten. De combinatie van de werkzame stoffen en ultra-rijke
textuur maken deze crème een ideaal middel voor de dagelijkse
voetverzorging, niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. De
crème is niet vet, zorgt dat de huid zacht en zijde-achtig aanvoelt
en verspreidt een frisse geur lavendelgeur. Een herstellend¹ genot!
Dermatologisch getest.
Aloë vera, sheaboter, propolis, lavendel
Ref.

CRPIEBIO - Tube van 75 ml
¹ Herstel van de bovenste lagen van de epidermis
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Geïnspireerd door de ayuverdische traditie
Deze drie Bio gecertificeerde romige massagebalsems hebben alles te
danken aan de ayurvedische traditie en aan onze kennis wat betreft de
formulering op basis van producten van de bijenteelt. Deze balsems
bevatten een selectie heilzame plantaardige oliën en propoliswas voor een
verkwikkende massage, die een beschermende film achterlaat op de huid.
Bent u eerder Oosters, Fruitig of Lekkerbek?
Dermatologisch getest.

PROPOLIA

98%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

PURE PRODUCTEN

MASSAGEBALSEMS

Propoliswas, kokosolie, babassu-olie en sojaolie
Oosters: BAUMASORI - Fles met airless pomp 50 ml
Fruitig: BAUMASFRU - Flacon met airless pomp 50 ml
Lekkerbek: BAUMASGOU - Flacon met airless pomp 50 ml

WELZIJN

Ref.

BLOEDSOMLOOPTABLETTEN

En perpétuel mouvement® - Een aanvullende preventie
Profiteer van de combinatie van de kwaliteiten van propolis en de
kracht van de rode druif, die bijdraagt aan een goede bloedsomloop
in de benen, en die het gevoel van zware of vermoeide benen kan
helpen beperken. Om u weer helemaal optimaal te voelen kunt u dit
voedingsupplement combineren met de gel lichte benen.

HYGIËNE

Gedurende 25 dagen 3 pillen per dag innemen, bij voorkeur tijdens
de maaltijd.
Propolis, rodewingerdbladeren, zwarte bes
Ref.

COMPCIRC - Pot met 80 tabletten, voor 3 tot 6 weken

SCHOONHEID

CAPSULES VOOR DE GEWRICHTEN

Ingrediënten uit de bijenkast, de tuin en de zee

Voor de goede werking van uw gewrichten is dit voedingsupplement
met zijn talrijke erkende en natuurlijke ingrediënten een bron van
vitamine C die bijdraagt aan de normale aanmaak van collageen die
op zijn beurt voor het normaal functioneren van botten en kraakbeen
zorgt. Deze formule combineert de kwaliteiten van de propolis met de
heilzame werking van rozenbottel (die de gewrichten gezond en soepel
houdt en bijdraagt aan de duurzame resistentie van de gewrichten) en
van het mariene complex Lithothamne - Chondroïtine - Glucosamine.

DIEREN

3 capsules per dag innemen, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Propolis, duivelsklauw, heermoes, chondroïtine, glucosamine,
lithothamnium
Ref. GELUARTICUL - Pot met 90 capsules - voor 1 maand
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Na de maaltijd

Les secrets de Grandgousier®

P.A.P.A CAPSULES

Propolis, klei, pollen, zeewier
Dankzij de samenstelling van dit zuiver natuurproduct op basis van
propolis, klei, pollen en zeewier werken deze capsules dag na dag
zacht in, zorgen zij voor uw dagelijks evenwicht en bevorderen de
spijsvertering. Dank zij de in de formule opgenomen pollen dragen
deze capsules bij aan uw gastro-intestinaal welzijn.
Neem één maand lang vóór de lunch en vóór het avondeten
4 capsules in.
Propolis, klei, pollen, zeewieren
Ref.

GELUPAPA - In potten van 80 capsules
GELUPAPAPO - In potten van 180 capsules

KRUIDENTHEE VOOR DE SPIJSVERTERING

Met al zijn lichtheid

Deze Bio-kruidenthee smaakt lekker fris en iets geparfumeerd. Hij heeft
de kwaliteiten van de propolis en de heilzame werking van planten zoals
venkel, die de spijsvertering en de stoelgang bevordert, en ook het
citroenkruid en ijzerkruid die bijdragen aan de normale werking van het
spijsverteringstelsel.
Propolis, venkel, anijs, melisse, verbena
Ref.

INFUDIG - 20 vershoudzakjes
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100%

van de
ingrediënten is
afkomstig van
biologische
landbouw

AVONDSIROOP

Zoete rust

PROPOLIA

Se la couler douce ®

100%

van de ingrediënten
is afkomstig
van biologische
landbouw

De zachte smaak van onze biologische siroop past goed bij een rustig
leven ... Profiteer overdag of alleen ’s avonds voor het slapen van de
voordelen van propolis en honing, die samen met plantenextracten
zorgen voor een rustige avond en een verwende keel.
Één eetlepel per dag (bij voorkeur ’s avonds), of 3 keer per dag één
theelepel.

PURE PRODUCTEN

Kalmte

Propolis, honing, klaproos, heemstwortel, vlierbes, tijm, citroen

AVONDTHEE MET LINDEBLOESEM

Een unieke samenstelling!

100%

van de ingrediënten
is afkomstig
van biologische
landbouw

HYGIËNE

Herontdek het plezier van een kopje avondthee met lindebloesem,
heemstwortel en sinaasappel voor een zachte, lichte smaak en ons
propolisextract waardoor u profiteert van alle natuurlijke voordelen
van deze eenvoudige drank.

WELZIJN

Ref. SIRSOIR - Glazen fles van 145 ml

Propolis, heemstwortel, lindebloesem, sinaasappel, rozemarijn

DIEREN

SCHOONHEID

Ref. INFUSOB - 20 vershoudzakjes
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Être de mèche ®

MILDE SHAMPOO MET HONING

PROPOLIA

Haarverzorging

S

er SL

Zond

PURE PRODUCTEN

Voor de hele familie
Geef uw haar meer volume met deze Bio gecertificeerde shampoo met
de geuren van honing en kokos. De zachte formulering met honing
en bamboemerg is heilzaam voor bros haar en zorgt voor de nodige
hydratatie zodat het haar weer soepel wordt en zijn glans herwint. Een
genot voor het hele gezin! Getest onder dermatologisch toezicht.
Honing, zeepkruid, bamboemerg, bloemenwater van lavendel en
sinaasappelbloesem
SHAMIELBIO - Fles van 200 ml
GFSHAMIELBIO - Pompfles van 500 ml

WELZIJN

Ref.

“Dit product heeft niet alleen een perfecte samenstelling, het is gewoonweg een absoluut
geniaal product.” Mini van de blog Les Cheveux de Mini

BEHANDELSHAMPOO MET PROPOLIS
Bij irritatie van de hoofdhuid

HYGIËNE

“Het product heeft een zeer aangename, frisse geur, met tevens een hint van zowel
honing als citroen. Het is een voorrecht het te kunnen gebruiken. Het heeft bovendien
het schuimend effect van de gewone shampoos, hoewel het zelf geen sulfaten bevat!”
Juliette van de blog Blog du Cheveu

S

er SL

Zond

SCHOONHEID

Een Bio gecertificeerde shampoo die speciaal is ontwikkeld voor de
geïrriteerde hoofdhuid (rode vlekken, jeuk of schilfers) maar ook voor
vet haar. De gecombineerde eigenschappen van honing, propolis,
jeneverbes en klei werken verzachtend in op de hoofdhuid en gaan een
overdadige talgafscheiding tegen. Getest onder dermatologisch toezicht.
De fles vóór gebruik goed schudden om het product goed te mengen!
Propolis, klei, stekelige jeneverbes, ceder
SHAMPROBIO - Fles van 200 ml
GFSHAMPROBIO - Pompfles van 500 ml

DIEREN

Ref.

“Deze shampoo heeft me deugd gedaan: de rode vlekken zijn verdwenen, er zijn
geen schilfers meer, kortom mijn hoofdhuid ziet er weer kerngezond uit. Een
shampoo die doet wat hij belooft.” Elodie, blogster
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Haarverzorging

Être de mèche ®

HAARCONDITIONER
Ontwarrend en versterkend

Nooit meer dat onaangename gevoel dat de haarborstel mijn haren
uitrukt! Propalia® heeft voor u al zijn kennis op het gebied van natuurlijke
formuleringen aangewend. Deze formule combineert honing met
versterkend tarwe-eiwitten en ciderazijn zodat dit Bio gecertificeerde product
uw haren weer soepel en glanzend gezond maakt. Een haarverzorging met
heerlijke geuren en met een smeuïge textuur, die de natuurlijke schoonheid
van uw haar weer tevoorschijn tovert... Getest onder dermatologisch toezicht.
Honing, argan- en kokosolie, tarwe-eiwit, aloë vera, ciderazijn
Ref.

APRSHAMPBIO - Tube van 150 ml
GFAPRSHAMPBIO - Pompfles van 500 ml

HAARMASKER

Haarvoeding, voor of na uw shampoo!
Een verzorgingsproduct speciaal voor het haar, zelfs voor het droogste
haar, met de heerlijke zachte geur van de tiaré-bloem. Uw haar krijgt zijn
soepelheid en glans terug, dankzij de kracht van plantaardige ingrediënten ...
Onmisbaar voor een goede haarverzorging!
Dermatologisch getest.
Voor een snelle beurt: droog na het wassen uw haar met een handdoek,
maar laat het nog iets vochtig. Breng vervolgens een flinke klodder aan op
de hele lengte van uw haar. Voor een grondige beurt: gebruik het masker
voordat u uw haar wast, als voorbehandeling. Breng het masker aan op
het hele haar, maar vermijd daarbij de haarwortels!
Sheaboter, avocado- en abrikozenolie, honing, propolis, bijenwas,
aloë vera
Ref. MASCAPIBIO - Pot van 200 ml
GFMASCAPIBIO - Pot van 500 ml

CAPSULES VOOR HAAR EN NAGELS
Versterkende voedingssupplementen

In deze doelgerichte formule treffen we uiteraard de onmisbare bosbes, biergist
en bloempollen aan, die hun natuurlijke kwaliteiten combineren met een overvloed
aan vitamines B5, B6 en B8 en aan mineralen (selenium, zink). Deze combinatie
draagt ertoe bij dat haren en nagels langer hun natuurlijke schoonheid bewaren.
Deze pot is voldoende voor een behandeling van één maand, maar die mag
uiteraard nog worden herhaald.
Blauwe bes, stuifmeel, biergist, selenium, zink, vitamine B5, B6, B8
Ref.

GELUCHEVEU - Biologisch afbreekbaar pot met 90 capsules
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38%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

MILDE DOUCHEGEL

De mildheid van amandel

Deze Bio gecertificeerde douchegel biedt uw huid de garantie van
een hypoallergene formule*. Met zijn heerlijke amandelgeur is deze
verzorging een dagelijks feest voor de huid van elk gezinslid, dankzij
de natuurlijke actieve bestanddelen en zijn schuimende basis zonder
SLS. De verzachtende eigenschappen van honing, aloë vera en
amandelmelk worden op natuurlijke wijze gecombineerd voor een
zachte huid zonder enig trekkerig gevoel.
*Samengesteld om het risico op allergieën zo gering mogelijk te maken
Dermatologisch getest.

PROPOLIA

Dans ma bulle®

S

er SL

Zond

EP

er ZE

Zond

PURE PRODUCTEN

Lichaamshygiëne

Honing, amandelmelk, aloë vera, bloemenwater van sinaasappel

In deze douchegel voor het hele gezin gaat de heerlijke geur van
mandarijn goed samen met de reinigende en beschermende
eigenschappen van propolis. Geef u over aan zijn milde werking!
Dermatologisch getest.

EP

er ZE

Zond

HYGIËNE

Met zuiverende citrus

S

er SL

Zond

Propolis, mandarijn en sinaasappel, kamille
Ref.

GELDOUCBIO - Flesje van 200 ml
GFGELDOUCBIO - Pompfles van 500 ml

INTIEME WASGEL

Speciaal voor een gevoelig onderwerp
Deze biologisch gecertificeerde intieme wasgel reinigt en verzacht
uw intieme zone, zowel voor vrouwen als voor mannen: propolis en
bloemenwater maken dit product geschikt voor dagelijks gebruik,
met respect voor uw huid.
Dermatologisch getest.

S

er SL

Zond

EP

er ZE

Zond

SCHOONHEID

ACTIEVE DOUCHEGEL

WELZIJN

Ref. GELDOUCDOU - 200 ml fles
GFGELDOUCDOU - 500 ml pompfles

Propolis, tea tree, bloemenwater (sinaasappelbloesem, melisse,
kamille), plantaardige glycerine
GELINTIBIO - Fles van 200 ml

DIEREN

Ref.
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Lichaamshygiëne

Dans ma bulle®

78%

ACTIEVE ZEEP

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Voor dagelijks gebruik

In deze Bio gecertificeerde actieve zeep met haar zuiverende
werking brengt Propolia® de wonderen van de bijenteelt voor uw
huid. Geniet van de buitengewone combinatie van de zuiverende en
herstellende kracht van propolis en honing, en van de hydraterende
en verzachtende eigenschappen van de sheaboter. Deze verzorging
wordt in het bijzonder aangeraden voor een jonge huid en voor een
probleemhuid. Deze zeep heeft een heerlijke, natuurlijke geur en is een
onmisbaar item voor uw dagelijkse verzorging!
Dermatologisch getest.
Propolis, honing, sheaboter, bijenwas, en etherische oliën van
lavendel en rozemarijn
Ref. SAVACTIBIO - Zeepblok van 100 gram

REINIGENDE VLOEIBARE HANDZEEP

Een eenvoudig gebaar, voor gezonde handen

Dagelijkse hygiëne voor het hele gezin. U heeft de keuze uit twee
varianten: met honing of met propolis. De zeep met honing heeft
een verzachtende werking op de huid. De variant met propolis is
echt bedoeld voor ontsmetting. Beide soorten zijn rijk aan werkzame
stoffen uit plantaardige ingrediënten. Bovendien ruiken ze heerlijk!
Dermatologisch getest.
Honing & kokos of Propolis & rozemarijn
Ref. SAVLIMAMIEL - Honing & kokos - Pompfles van 300 ml
SAVLIMAPROP - Propolis & rozemarijn - Pompfles van 300 ml

Focus op SLS-vrij?
SLS (Sodium Lauryl Sulfaat) zijn stoffen die reinigingsmiddelen doen
schuimen. Dat komt doordat ze de oppervlaktespanning van water verlagen.
Ze worden vaak toegepast in de cosmetische industrie. Ze kunnen huidirritatie
veroorzaken en sommige soorten zijn zelfs vervuilend. We komen ze overal
tegen in schuimende producten die we dagelijks gebruiken. Ons hele leven
lang zijn we er in aanraking mee geweest. Het is algemeen bekend dat hoe
meer we aan dergelijke stoffen worden blootgesteld, hoe groter het risico
wordt dat ze een slechte reactie hebben op de huid!
Om de schuimende producten van Propolia® zo mild mogelijk te maken
passen we combinaties toe van kleine hoeveelheden verschillende natuurlijke
stoffen die de oppervlaktespanning verlagen. Zo voorkomen we het risico
van irritatie of vervuiling, terwijl de producten toch goed schuimen!
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100%

van de ingrediënten
zijn van natuurlijke
oorsprong

S

er SL

Zond

Faire la fine bouche ®

PROPOLIA

De mond

PURE PRODUCTEN

PROPOLIS & MUNT TANDPASTA

Fluoridevrije en natuurlijke hoofdingrediënten

Waarschijnlijk een van de meest verrassende producten in het
Propolia®-assortiment. Deze tandpasta heeft een ongewone
kleur, door de sterk gedoseerde propolis. Hij staat voor kracht en
doeltreffendheid. Een must voor het tandvlees en een frisse adem!
Propolis, groene munt, pepermunt, kardemom, selderij, muskaat,
groene anijs, kaolien

WELZIJN

Ref. DENTIF - Tube van 75 ml

Focus op: PROPOLIS & MUNT MONDSPOELING

Voor een frisse en gezonde mond

HYGIËNE

Met deze biologisch (COSMOS) gecertificeerde mondspoeling bereikt
u de allerbeste mondhygiëne. Dat zit hem vooral in de toegevoegde
propolis, de stof waarmee het bijenvolk zijn kast of korf verdedigt
tegen bacteriën. De spoeling is een ideale aanvulling op de tandpasta
“Faire la fine bouche®”.
Verfrissende etherische oliën en xylitol zorgen voor zowel bescherming
als reiniging van uw slijmvliezen. Deze mondspoeling is een dagelijkse
verzorging die u steeds weer verrast: mild en krachtig tegelijk!

SCHOONHEID

Propolis, munt, xylitol, citroen, kruidnagel
Ref. BAINBOUC - Fles van 300 ml met maatdop

Getest en goedgekeur
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30%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

DIEREN

89 % Zorgt voor ee
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De mond

Faire la fine bouche ®

PROPOLISOPLOSSING MET
HONING EN KRUIDEN

Bij irritatie in de mond of van de huid

100%

van de ingrediënten
zijn van natuurlijke
oorsprong

De Propolisoplossing, die bijna net als de moedertinctuur wordt
gebruikt, is vooral bestemd voor mond- en huidhygiëne. We raden
haar aan voor zuiverend en kalmerend gebruik, onder andere om uw
mondholte (tandvlees en tanden) te reinigen en te onderhouden, maar
ook voor uw huid bij letsel of uitslag. Honing en kaneel verzachten
de smaak van de propolis bij toepassing in de mond: een niet te
verwaarlozen voordeel voor mensen die er niet aan gewend zijn!
Dermatologisch getest.
Voor het tandvlees: meng een pipetje in wat water en spoel hier
de mond mee. Spuug daarna uit.
Voor de huid: breng wat product aan met een watje en dek af met
een pleister.
Propolisextract, honing, etherische kaneel- en kruidnagelolie.
Ref.

SOLPROP - Glazen fles van 30 ml – met pipet

SUIKERVRIJE KAUWGOM

Kaneel of liever pepermunt?

Herontdek het genot van natuurlijke kauwgom. De kauwgom is
suikervrij en wordt geleverd in twee varianten: met munt of met
kaneel. Trakteer uzelf op deze kauwgom, voor een heerlijk frisse
adem, dankzij het hoge gehalte gezuiverde propolis.
Propolis, xylitol
Ref. CHGUMMENT - Propolis & Munt - Doosje met 25 gecoate kauwgompjes
CHGUMCAN - Propolis & Kaneel – Doosje met 27 ongecoate kauwgompjes

Wist u dit?
Heeft u behoefte aan kauwgom na het ontbijt of wanneer u
iets heeft gedronken? Wellicht vindt u dat een goede
en aangename gewoonte … maar wist u dat gedurende
20 minuten of meer op kauwgom zonder suiker kauwen
inderdaad goed is voor uw mondhygiëne?
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• Helpt de zuren van het tandplak te neutraliseren
• Draagt bij aan het vernieuwen van de tandmineralen
• Helpt een droge mond te voorkomen

PROPOLIA
PURE PRODUCTEN
WELZIJN
HYGIËNE
SCHOONHEID

p.34 Hydraterende stoffen
p.36 Reinigend, zuiverend
p.38 Lichaamsverzorging
p.40 Doelgebieden

DIEREN

Schoonheid
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Hydraterende stoffen
HYDRATEREND SERUM

Calice des naïades®

Een Bio gecertificeerde verzorging met zachte natuurlijke accenten,
ontwikkeld voor de gevoelige huid! Dit hydraterende serum maakt
optimaal gebruik van de weldoende werking van de bijenteeltproducten
om de huid te kalmeren en haar comfort en zachtheid te herstellen.
Dankzij de vloeibare en snel indringende textuur kan deze eenvoudige
verzorging de huid voor langere tijd afdoende hydrateren…
Dermatologisch getest.

82%

van de ingrediënten
is afkomstig
van biologische
landbouw

Masseer een paar druppeltjes serum in op een schone huid, voordat
u uw normale dagcrème gebruikt. Doe een kuur van 28 dagen om de
normale vernieuwingscyclus van uw huidcellen te herstellen.
Propolis, honing, granaatappel- en vijgenextracten, aardbeienwater,
aloë vera, hyaluronzuur, zoete amandelolie
Ref. SERUMHYDRA - Airless dispenser van 30 ml

DAGCRÈME Droge huid

Secrets de l’aube®

51%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

47%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

De biologische verzorging waar de droge huid op heeft gewacht!
De dagcrème Secrets de l’Aube® brengt het ongelooflijke
oxidatieremmende vermogen van propolis samen met de zachtheid
van hydraterende en voedende bestanddelen: uw huid straalt van
soepelheid wanneer u ontwaakt... terwijl u de hele dag omhuld wordt
door een subtiele bloemengeur.
Dermatologisch getest..
Propolis, calendula, sheaboter, aloë vera, bijenwas
Ref. CRJOUCALENPS - Airless fles van 50 ml

NACHTCRÈME Droge huid

Cocon du crépuscule®

Bevorder het herstel van uw opperhuid terwijl u slaapt... Deze
nachtcrème voor de droge huid is rijk aan biologische bestanddelen
(koninginnengelei, ananas, ginseng) met hydraterende werking en
wordt als een zalf in perfecte harmonie met uw huid opgenomen
voor een optimaal comfort. Een uniek, natuurlijk genot voor iedere
toepassing!
Dermatologisch getest.
Koninginnengelei, bijenwas, baobab, ginseng, ananas,
sinaasappelbloesem, sheaboter, jojoba, teunisbloem, squaleen
Ref. CRNUIGEROPS - Airless fles van 50 ml
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PROPOLIA

Serum is een verzorging zonder olie en heeft een vloeiende, nagenoeg
vloeibare textuur. Het werkt in de diepte en de werking ervan kan specifiek
gericht zijn op bijv. rimpels, acne of een droge huid. Het product wordt na de
ochtendverzorging aangebracht op het gelaat en daarna eventueel aangevuld
met een vleugje hydraterende crème.
De vochtinbrengende crème is een rijkere verzorging (die evenwel niet vet
is) die dagelijks op het gezicht en het decolleté wordt aangebracht. Dit product
verleent een onmiddellijk comfort en een fris gevoel voor de rest van de dag.

DAGCRÈME Normale huid

Prélude à l’aurore®

22%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

50%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

HYGIËNE

Maak heel eenvoudig uw dagelijkse verzorging compleet met
de dagcrème voor de normale huid! Laat u verleiden door deze
herstellende dagcrème met galamboter (sheaboter), bijenwas
en mangoboter, verrijkt met de combinatie van propolis en
beschermende en herstellende bestanddelen. Met een bescherming
tegen de dagelijkse stress wordt uw huid soepeler en zal hij stralen
van frisheid!
Dermatologisch getest.

PURE PRODUCTEN

Serum en crème zijn helemaal niet hetzelfde! Deze twee
producten zijn wel degelijk verschillend, maar vullen elkaar ook
perfect aan…

WELZIJN

Focus op: CRÈME VERSUS SERUM?

Bloemenwater van sinaasappelbloesem, bijenwas, mango- en
sheaboter, propolis, vlinderstruik
CRJOUPROPN - Airless fles van 50 ml

NACHTCRÈME Normale huid

Confidences nocturnes®

DIEREN

Deze nachtcrème van biologisch gecertificeerde bestanddelen is
zijdezacht en herstelt de zachtheid van uw gelaatstrekken ... Deze
samenstelling is rijk aan plantaardige regenererende bestanddelen
(jojoba, avocado, arganolie) en oxidatieremmers (koninginnengelei).
Hij herstelt op natuurlijke wijze de vitaliteit en frisheid van uw huid.
Laat deze verzorgende crème haar nachtelijke werking onthullen, het
geheim voor een stralende schoonheid in de ochtend!
Dermatologisch getest.
Koninginnengelei, jojobaolie, arganolie, avocado-olie
Ref.

SCHOONHEID

Ref.

CRNUIJOJOPN - Airless fles van 50 ml
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Reinigend, zuiverend
50%

GEZICHTSREINIGINGSMELK

Révélations secrètes®

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Verwen uzelf met een reinigingsmelk met de zachte geur van
sinaasappel! De biologisch gecertificeerde reinigingsmelk van
Propolia® verwijdert mild make-up en onzuiverheden die zich
gedurende de dag hebben opgehoopt, zonder een vette laag achter
te laten. De vloeibare textuur verrijkt met verzachtende en voedende
bestanddelen zorgt voor een buitengewoon welbehagen, waardoor
uw huid straalt en zijdezacht wordt.
Dermatologisch getest.
Aloë vera, honing, zoete sinaasappel, propolis, plantaardige glycerine,
vitamine E
Ref. LAIDEMBIO - Fles van 200 ml

Focus op...
2 PRODUCTEN UITGEROEPEN TOT “BESTE BIO PRODUCT”

30%

54%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

REINIGINGSSCHUIM

HUIDTONIC

Sur mon nuage®

Rosée des Hespérides®

Ontdek de reinigende kracht van de natuurlijke
bestanddelen die verwerkt zijn in de fijne
romige textuur van deze COSMOS ORGANIC
gecertificeerde mousse zeep! De frisse en luchtige
formule van deze dagelijkse verzorging combineert
het reinigend vermogen van propolis met het
hydraterende aloe vera en de verkwikkende
groene thee. Deze mousse brengt zuiverheid en
comfort voor alle huidtypes, terwijl het gebruik
ervan een regelrecht speels plezier verschaft!

Deze tonic met een subtiele geur van groene thee
verwijdert onzuiverheden en biedt uw huid alle werkzame
stoffen voor een goede hydratering en een stralende
huid. De combinatie van aloë vera, bloemenwater van
hamamelis en kamille, honing en abrikozenextract
reinigt, verzacht en revitaliseert uw huid.

Bloesemwater van groene thee en pepermunt,
gezuiverde propolis, aloe vera

Bloemenwater van hamamelis en kamille, aloë
vera, honing, abrikozenextract

Ref. MOUSVISA - Vaporisatorfles van 100 ml
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Heren, aarzel niet om de tonic van uw
wederhelft te gebruiken, want dit product is
ook een geweldige aftershave!

Ref. LOTIOTOBIO Fles van 200 ml

GEZICHTSSCRUB

Grains de rêves®

27%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

67%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

PURE PRODUCTEN

Schenk uw gelaat de zachtheid die het verdient! De exfoliërende
deeltjes van verschillende grootte van deze Bio gecertificeerde scrub
zorgen voor een zachte en diepgaande reiniging van de huid en
verwijderen alle dode cellen en onzuiverheden. Deze scrub laat uw
huid weer stralen! Dankzij de combinatie van aloe vera en propolis
geeft hij het gevoel van een gladde en zachte huid. Heel leuk is ook de
fruitige abrikoosgeur!
Dermatologisch getest.
Aloë vera, plantaardige glycerine, abrikozenpittenpoeder, propolis
GOMVISABIO - Tube van 50 ml

GEZICHTSMASKER

Pureté mystérieuse®

HYGIËNE

Een puur masker met volop werkzame bestanddelen! Dit masker met
twee soorten klei is ontwikkeld voor het welzijn van ieder huidtype.
Het reinigt, hydrateert en herstelt uw opperhuid en biedt alle
voedingstoffen die hij nodig heeft om uw schoonheid te onthullen.
Een verzorgend ritueel, dat u probleemloos kunt combineren met de
scrub Grains de Rêves®!
Getest onder dermatologische controle.

WELZIJN

Ref.

PROPOLIA

50%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Kaolien, illiet, honing, propolis, etherische oliën van lavendel en
palmarosa

SOS ONVOLKOMENHEDEN

Stop aux spots® - Vaarwel vlekjes

DIEREN

Het lievelingsproduct van tieners en de probleemhuid.
Omdat SOS Onvolkomenheden alleen natuurlijke werkzame stoffen
bevat en voor 67% uit biologische ingrediënten bestaat, biedt het uw huid
een milde corrigerende werking, die niet alleen door een onafhankelijke
test maar ook door onze klanten en hun blogs is bevestigd! Met de roller
en de roestvrij stalen kogel kunt u problemen gericht aanpakken, zonder
de huid uit te drogen. Hij laat na gebruik een frisse, subtiele geur achter.
Zichtbare vermindering van het aantal mee-eters, puistjes en vlekjes.
Dermatologisch getest.

SCHOONHEID

Ref. MASVISABIO - Pot van 50 ml - Inclusief spatel

Propolis, etherische olie van teatree, palmarosa, lavandin, pepermunt
en citroen
Ref. ROLLIMPERF - Roller van 15 ml
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Lichaamsverzorging
BESCHERMENDE HANDCRÈME

À bras le corps ®

20%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

20%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Soepelheid & bescherming verzekerd

De combinatie van honing en calendula in deze
biologisch
gecertificeerde crème verzacht en hydrateert de handen, maar het
belangrijkste is haar natuurlijke beschermende werking op de huid.
De crème heeft bovendien een frisse citroengeur. Dermatologisch
getest.
Bijenwas, honing, calendula, citronella
CRMAINBIO - Tube van 75 ml
Ref.
GFCRMAINBIO - Pot van 500 ml

BODYLOTION

Zachtheid en behaaglijkheid
Omdat uw huid de beste hydratatie* verdient, hebben we voor u een
bodylotion met biologische werkzame bestanddelen ontwikkeld. De
heerlijk lichte, honingachtige geur van de katoenbloem maakt deze
herstellende en hydraterende verzorging nog aangenamer: een echt
genot om mee verwend te worden! Door de herstellende en voedende
eigenschappen van zowel propolis als galamboter (sheaboter) is deze
Bodylotion een must voor de droge huid.
Dermatologisch getest.
Propolis, sheaboter, zonnebloem, lavendelbloemenwater
Ref. LAICORBIO - Pompfles van 190 ml

Focus op: ACTIEVE BALSEM

Een veelzijdige verzorging

Het product bestaat voor 75% uit bestanddelen afkomstig van biologische landbouw
en bevat een hoge dosis propolis (15%). De samenstelling van deze balsem dringt snel
en diep in. Hij is daarom uiterst geschikt voor huidverzorgingsproducten voor dagelijks
of incidenteel gebruik. Deze balsem met de karakteristieke zoete geur van propolis is
volgens traditionele methodes ontwikkeld en heeft een uiterst kalmerende werking.
Dermatologisch getest.
Vereenvoudig uw huidverzorgingsroutine en kies voor deze meervoudige behandeling!
• Lippen: herstel van de lipcontour.
• Gezicht: hydratatie, wegwerken van onvolkomenheden en verzorging van rode plekken van een
droge huid.
• Neus: herstel van de huid rond de neusgaten als deze beschadigd is geraakt door te vaak snuiten.
• Huid: Hydratatie van uitgedroogde, geïrriteerde of gevoelige huid.
• Handen: hydratatie et herstel van droge en gesprongen huid, bijvoorbeeld bij kloofjes.
• Nagels: voedende en verzachtende behandeling voor nagelriemen.
• Voeten: hydratatie en herstel.
Sheaboter, propolis, bijenwas, sesamolie, honing

Ref. BAUMACTI – Glazen pot van 30 ml
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75%

van de
ingrediënten is
afkomstig van
biologische
landbouw

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

PROPOLIA

69%
DEODORANT ROLLER

Ervaar het plezier van de pittige geuren van de etherische oliën van
citrusvruchten en het bloemenwater van hamamelis en salie, in combinatie
met de onmiskenbare effectiviteit van natuurlijke aluinsteen (aluinkristal).
Dermatologisch getest.
Bloemenwater van hamamelis en salie, honing, propolis, aluinsteen,
etherische oliën van citroen en mandarijn
Ref. DEOHAMABIO - Deodorantroller
van 50 ml

Geen giftige of schadelijke stoffen, maar de pure
kwaliteit van natuurlijke aluinsteen uit Frankrijk!

SOS VERZORGENDE HUIDGEL

Een sterk werkzame gel!

39%

U struikelt of stoot zich per ongeluk en er verschijnen zomaar lelijke
blauwe plekken, builen en zwellingen. Propolia® heeft voor zulke
gevallen de SOS verzorgende huidcrème ontwikkeld, een recept dat
uitzonderlijk rijk is aan propolis en arnica. De crème is daarom het
ideale middel om de verwonde huid te behandelen en is bovendien
biologisch gecertificeerd.
Dermatologisch getest.

van de
ingrediënten is
afkomstig van
biologische
landbouw

HYGIËNE

Neem een kloddertje en wrijf het heel voorzichtig in op de aangedane
plek. Doe dit 2 of 3 maal per dag.
Propolis, arnica, lavandin, pepermunt
Ref. GELARNIPROP - Tube van 30 ml

De ‘brandweer’ voor de huid

79%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

SCHOONHEID

KALMERENDE OLIE

WELZIJN

PURE PRODUCTEN

Om de hele dag door fris te blijven!

Een perfect middel voor de rode huid! Verstuiven en inmasseren:
propolis en sint-janskruid zullen zeker effect hebben. Een product
uit vroegere tijden, dat in ons laboratorium op traditionele wijze en
met alle garanties van de moderne tijd wordt bereid. Een must bij
alle kleine ongelukjes in en om het huis, rode plekken en ongewenste
insectenbeten!
Dermatologisch getest.
Direct verstuiven op de aangedane plek of aanbrengen met een
kompres van biologisch katoen.

DIEREN

Propolis, Sint-Janskruid, lavandin
Ref. HUICALM - Glazen sprayfles van 20 ml
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Doelgebieden

Red uw huid

82%

REVITALISEREND SERUM
Prodige de l’esthète ®

Dit serum is een concentraat van de befaamdste natuurlijke actieve anti-ageing
stoffen... Dankzij de uitzonderlijk fijne structuur trekt het serum snel in en
voedt uw huid met de actieve stoffen van zijn formule die bestaat uit 82% Bioingrediënten... Dit wondermiddel komt in een fles met airless pomp, zodat er
geen druppel van verloren kan gaan! Dit serum maakt uw huid soepel en zacht
maar tegelijk ook steviger en stralender. Getest onder dermatologisch toezicht.

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

Masseer een paar druppeltjes serum in op een schone huid, voordat u uw
normale dagcrème gebruikt. Gebruik het serum als kuur van 28 dagen om
de normale vernieuwingscyclus van uw huidcellen te herstellen.
Zuivere koninginnengelei, lelie, rozenbottel, gotu kola, ginkgo biloba,
hyaluronzuur, plantaardige squaleen
Ref. SERUMREDYN - Airless fles van 30 ml

82%

OOGCONTOURROLLER
Esquisse du regard ®

De Esquisse du regard® roller activeert de microcirculatie van uw
oogcontouren en trekt door de fijne structuur snel in uw huid. Een enkele
beweging met de roestvrijstalen kogel geeft u een fris gevoel. Ontdek in deze
behandeling de exclusieve samenwerking van cafeïne en paardenkastanje
(decongestivum), korenbloem als concealer en koninginnengelei als
antioxidant ... De roller vermindert rimpels, fijne lijntjes en kraaienpootjes
en zorgt voor een oogcontour die er jonger en vitaler uitziet! Dermatologisch
getest.
Zuivere koninginnengelei, witte paardenkastanje, groene
bloemenwater van korenbloem en hamamelis, hyaluronzuur

cafeïne,

Ref. ROLLCONYEUX - Roller van 15 ml

LIPPENBALSEM

Een voedende en beschermende verzorging in één
Het kleine geurende pleziertje van Propolia® om overal mee naartoe te nemen!
Deze extreem rijke lippenbalsem is 100% natuurlijk, een echte herstellende
verzorging van uw lippen, dankzij de combinatie van het voedende vermogen
van sheaboter en propolis. Hij is niet vet en maakt uw lippen weer soepel, met
de zoete geuren van de bijenkorf: een waar genot!
Propolis, sheaboter, propoliswas, kokos- en abrikozenpittenolie
Ref. STICKPROP - Lipstick van 4 gram
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van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

68,5%

van de ingrediënten
is afkomstig
van biologische
landbouw

Dieren

DIEREN

p.43 Huidverzorging

SCHOONHEID

p.42 Hygiëne
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HYGIËNE

WELZIJN

PURE PRODUCTEN

PROPOLIA

Hygiëne

Ontwikkeld m
et de hulp
van professiona
ls uit de
dierenwereld

PROPOLIS DIERENSHAMPOO
De bon poil ® - voor alle vachttypen

Een milde shampoo met propolis en honing, waarvan de reinigende
werking gebaseerd is op 100% natuurlijke ingrediënten. … omdat uw
huisdier het beste verdient voor zijn vacht!
Honing, propolis
Ref. VTSHAMP - Fles van 200 ml

OORDRUPPELS PROPOLIS
La puce à l’oreille®

Huiduitslag, jeuk, onaangename geurtjes… De hygiëne van de oren
van uw huisdier is echt van dagelijks belang. Propolia® heeft voor de
zorg van uw huisdier al zijn expertise ingezet en in de combinatie van
propolis en calendula (goudsbloem) een natuurlijke beschermende
werking gevonden.
Knijp de inhoud van een pipetje in de oorschelp van uw huisdier,
masseer zachtjes de onderkant van het oor en laat inwerken.
Propolis, calendula, tea tree
Ref. VTSOLOR - Glazen fles van 30 ml met pipet

31%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

U zei?
All
ons es om
verz goed te
orge
n
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Le baubaume à papattes ®

Speciaal voor uw trouwe metgezel heeft Propolia® deze 100%
natuurlijke balsem ontwikkeld, en wel voor de verzorging van de huid,
voetkussens en klauwen. Dankzij de werking van propolis en sheaboter
behouden voetkussens hun natuurlijke veerkracht en zijn beschadigde
poten snel hersteld!
Sheaboter, propolis, bijenwas, honing
Ref. VTBAUM - Glascon pot van 60 ml

WELZIJN

ZUIVERENDE SPRAY PROPOLIS
Le Panse Bête ®

Huidletsel? Gebruik de beschermende en reinigende spray van
Propolia®! Deze spray heeft een hoge concentratie propolis met
reinigende werking. Samen met de toegevoegde verzachtende honing
wordt er een 100% natuurlijk beschermlaagje op de huid gevormd.

Ref. VTSPRPUR - Glasspray van 20 ml

16%

van de ingrediënten
is afkomstig van
biologische landbouw

HYGIËNE

Propolis, honing

PROPOLIA

75%

HUID- EN VOETKUSSENBALSEM

van de
ingrediënten is
afkomstig van
biologische
landbouw

PURE PRODUCTEN

Huidverzorging

Ontwikkeld m
et de hulp
van professiona
ls uit de
dierenwereld

HUIDVERZORGINGSPOEDER
Poudre d’Escambête ®

Strooi de poeder direct op de aangedane plek en, indien nodig,
spreid de poeder uit door deze licht in te wrijven en laat het zitten.
Propolis, heermoes, talk
Ref. VTPOUCUT - Strooibusje van 30 g

“Ik gebruik het huidverzorgingspoeder voor alle soorten al dan niet geïnfecteerde open wonden, voor schaafwonden,
brandwonden, ontstoken puisten, littekenvorming na operatie, door het poeder aan te brengen op een laag
huidreinigingspray of rechtstreeks op de wond. Het poeder is makkelijk aan te brengen en hoeft tussen twee
verzorgingen niet te worden schoongemaakt, dankzij de uitzonderlijke desinfecterende, wondhelende en regenererende
eigenschappen” Marie-Noëlle, Dierencoach
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DIEREN

SCHOONHEID

Bij jeuk, huiduitslag en andere huidkwaaltjes biedt de huidpoeder
van Propolia® uw huisdier verlichting met de natuurlijke werking van
propolis en heermoes. Dankzij onze unieke verpulveringstechniek is
deze poeder bijzonder fijn van structuur!

RCS 353 242 886 MONTPELLIER
Ontwikkelaar en fabrikant
Avenue du lac - 34800 Clermont-l’Hérault - FRANKRIJK
Tel. +33 (0)4 67 96 38 14

Fax. +33 (0)4 67 88 06 99
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