
Sève de bouleau Bio
avec jus d’argousier

Drainage - Purification - Vitalité

Se sentir plus léger et en forme
à chaque changement de saison !
Reconnue depuis le 12ème siècle en Europe occidentale et en 
Amérique du nord pour ses vertus purifiantes et revitalisantes, la Sève 
de bouleau contribue au drainage naturel de l’organisme, sans perte 
de tonus. 

Source naturelle de sels minéraux, d’oligo-éléments et d’acides 
aminés, la Sève de bouleau aide à purifier le corps tout en contribuant 
à sa reminéralisation. 

La Sève de bouleau est tout naturellement recommandée aux sportifs 
ou aux personnes âgées pour conserver tonus et vitalité en cas de 
fatigue passagère. Elle est également un allié privilégié dans le cadre 
d’un régime alimentaire.

Conseils d’utilisation :
4 bouchons doseurs de 15 ml, équivalents 
à ½ verre (60 ml), à boire pur, le matin à jeun. 
Ne pas dépasser la dose journalière 
conseillée. 
A consommer pendant 3 semaines pour 
une efficacité maximale.
Un complément alimentaire ne peut être utilisé comme 
substitut d’une alimentation variée et d’un mode de vie sain.
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ladrôme s’engage en faveur du développement durable en imprimant chez un imprimeur agréé FSC (papier issu de forêts gérées durablement) et en utilisant des encres végétales.

Bouteille de  500 ml

Un savoir-faire
traditionnel

La Sève de bouleau Bio ladrôme 
est recueillie au printemps, sur 
des bouleaux sauvages des Alpes 
françaises, protégés de toutes 
pollutions. 

L’extraction de la Sève, arbre 
après arbre, est accomplie à la 
main, de manière traditionnelle et 
artisanale.

SanS alcool
SanS conServateur chimique

La Sève de bouleau Bio ladrôme 
est pure. Elle est enrichie en jus 
d’argousier, riche en vitamine C, 
excellent conservateur naturel.
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Fles van 500 ml

Bio Berkensap
met duindoornsap

Drainage - Zuivering - Vitaliteit

Voel je licht en energiek bij elke 
seizoenswisseling!
Berkensap wordt al sinds de 12e eeuw in West-Europa en 
Noord-Amerika gewaardeerd om zijn zuiverende en vitaliserende 
eigenschappen, omdat het bijdraagt tot een natuurlijke eliminatie 
door het lichaam zonder verlies van krachten. 
Als natuurlijke bron van minerale zouten, sporenelementen en 
aminozuren, bevordert Berkensap de inwendige lichaamszuivering 
en draagt het bij tot een remineralisatie. 
Berkensap is bij uitstek de natuurlijke remedie die wordt aangeraden 
aan sporters, actieve mensen en rijpere personen om fit en energiek 
te blijven en om aan te sterken bij kortstondige vermoeidheid. Ze is 
daarnaast ook de ideale oplossing om het lichaam te ondersteunen 
bij een afslankingsdieet.

Gebruik:
4 doseerdoppen van 15 ml, het equivalent 
van een half glas (60 ml), puur te drinken, 
‘s morgens op de nuchtere maag.
De aangegeven dosis niet overschrijden. 
Te gebruiken gedurende 3 weken voor een 
optimaal resultaat.
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een 
evenwichtige en gevarieerde voeding, noch voor een 
gezonde levensstijl.
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De traditionele 
winning

Het biologische Berkensap van 
ladrôme wordt verzameld van wilde 
berken uit de Franse Alpen, ver 
verwijderd van alle pollutie. 

Het aftappen van het Berkensap, 
boom na boom, wordt met de 
hand gedaan en gebeurt op een 
traditionele, ambachtelijke manier.

Zonder alcohol, Zonder 
chemiSche bewaarmiddelen. 

Het pure, biologische Berkensap 
werd verrijkt met het vitamine C-rijke 
duindoornsap, dat fungeert als een 
uitmuntend natuurlijk bewaarmiddel.  

ladrôme draagt bij tot duurzame ontwikkeling door zijn drukwerk te laten uitvoeren door een FSC-gecertificeerde drukker (papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer) en door het gebruik van plantaardige inkt.
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