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Franse Druppels  
 

Goed voor de luchtwegen* 

Een oplossing van etherische oliën zoals pepermunt-. lavendel- en tijmolie om vrijer te ademen*. 

 

Gezonde luchtwegen zijn belangrijk voor de gezondheid. Keel, neus en mond zijn bedekt met een 

slijmvlies waar schadelijke stoffen en bacteriën voor een groot deel aan blijven kleven. Ook de 

bronchiën en de longen zijn aan de binnenkant bedekt met een slijmvlies. De trilhaartjes in het 

longslijmvlies vervoeren het vuil dat toch is binnengekomen terug naar de keel. Zo houden de longen 

zichzelf schoon. 

 

Franse Druppels zijn een bijzondere compositie van de etherische oliën van pepermunt, kruidnagel, 

tijm, lavendel en kaneel. Het is gemaakt met behulp van verschillende vormen van destillatie 

waarmee de diverse inhoudsstoffen op optimale wijze uit de planten zijn onttrokken. 

Etherische olie is een uit plantmateriaal gewonnen mengsel van vluchtige, aromatische moleculen 

die kenmerkend zijn voor de geur van de plant waaruit ze gewonnen worden. Hoewel een dergelijk 

mengsel ‘olie’ wordt genoemd, bevat etherische olie geen vet. Het is op kamertemperatuur 

vloeibaar, maar verdampt al snel bij verhitting.  

Etherische olie kan uit verschillende delen van een plant gewonnen worden: uit de bloesem, de 

vrucht, het zaad, de bladeren, de schil, de schors of het hout (van stam, takken of wortels). 

Meestal bevat een plant niet meer dan 1% etherische olie. Soms bevatten verschillende delen van 

een plant verschillende vluchtige oliën.  

De etherische oliën in Franse Druppels zijn opgelost in water waardoor ze sterk verdund zijn. 

Hierdoor zijn ze niet alleen bijzonder geschikt voor inname, maar ook te gebruiken in een etherische-

oliebrander om de lucht in een kamer mee op te frissen. 

Enkele ingrediënten uitgelicht 

Tijmolie is uitermate geschikt om vrijer te ademen*. 

Pepermunt- en lavendelolie zijn goed voor de luchtwegen* 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Dit product kan goed gecombineerd worden met onze Vitamine C 1000 en Vitamine D3 Vegan. 

Daarnaast hebben we voor uitwendig gebruik Balsem van de Hoop om op de borst te smeren.  

 

Productcategorie  

Fytotherapie 

Kruidentincturen met etherische oliën 
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Inhoud 

50 ml en 100 ml 

 

Ingrediënten 

Alcohol circa 96% v/v, Aqua, Mentha Piperita folia oil (pepermunt), Syzygum aromaticum flos oil 

(kruidnagel), Thymus vulgaris herba oil (tijm), Lavandula officinalis flores oil (lavendel), Cinnamonum 

verum cortex oil (Ceylon-kaneel). 

 

Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik.  

De druppels mengen in een groot glas water of koude drank (minimaal 200 ml) en innemen.  

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: 3 tot 4 maal per dag 25 druppels. Maximaal 7 dagen. 

De aanbevolen dosering niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft. 

 

Deze tinctuur kan – verdund met water – ook gebruikt worden in een oliebrander om te verdampen. 

 

Waarschuwingen 

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Niet gebruiken als je allergisch bent 

voor menthol of een van de andere werkzame bestanddelen van dit middel. 

Let op: bevat 96% alcohol, niet geschikt voor mensen met alcoholisme. 

 

Bewaaradvies 

Droog, donker en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. 

 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr .1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem 

dan contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 

 

 

Inhoud: 100 ml  

Z-index: 16521455 

Productcode: VP1237 
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