
 

 

Pranarôm International NV is een laboratorium voor wetenschappelijke en medische 
aromatherapie en werd in 1991 gesticht door Dominique Baudoux, apotheker, 
aromatoloog en wereldwijd gekend voor zijn boeken over aromatherapie.  

"Reeds 25 jaar reizen onze teams van wetenschappers en docenten de wereld rond op zoek 
naar de beste producten voor aromatherapie en om onze expertkennis terzake te delen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat voor de gezondheid van de toekomst de chemotypeerde 
essentiële oliën een van de mooiste troeven zullen zijn. Ze zijn onze grote specialiteit.  

Pranarôm is tot op vandaag een referentie op wereldvlak wat aromatherapie betreft en 
dat hebben we allicht te danken aan onze onverzettelijke wil en de strikte methodologie 
waarmee we de planten en hun weldaad voor de Mens benaderen." 

Dominique BAUDOUX 

  

 
Dominique Baudoux is apotheker zoals zijn vader en grootvader. In de jaren 80 is hij één 
van de eerste officina-apothekers in België die zich interesseert in de essentiële oliën en 
hun effect op onze gezondheid. 

Van in het begin is Dominique Baudoux gepassioneerd en doorkruist hij Frankrijk en 
België om voordrachten en opleidingen te geven aan zijn collega’s. Zo geeft hij aan de 
essentiële oliën de plaats die ze verdienen in onze familie apotheek. Al snel vliegt hij ook 
naar Japan, Quebec, en Zuid Afrika waar auditoria vol gretige gezondheids- en 
welzijnsdeskundigen op hem wachten om alles te weten te komen over de 
wetenschappelijke aromatherapie. 



  

Als uitmuntend docent geeft Dominique Baudoux zijn passie voor de essentiële oliën 
onvermoeibaar door en ontwikkelt hij vernieuwende producten in de aromatherapie. 
Zijn verbazend effectieve formules overtuigen zijn naasten van de ongelofelijke 
geneeskracht van de essentiële oliën.  

Zijn formules werden verzameld in zijn eerste bestseller “L’aromatherapie - se soigner 
avec les huiles essentiëlles” (edit. Amyris) en zullen voor altijd als grote klassiekers van 
de aromatherapie volgens de Franse school gekend zijn. Dit maakt van Dominique 
Baudoux één van ’s werelds meest gerespecteerde aromatologen. 

 De opstart van Pranarôm 

In 1991 wordt Pranarôm geboren. De onderneming, die toen bestond uit 3 personen, 
verkoopt 100% zuivere en natuurlijke chemotypeerde essentiële oliën ( CGEO’s) van een 
toen nog ongekende kwaliteit. In de loop der jaren is de kleine familiale onderneming 
gegroeid en verdeelt ze haar producten in honderden verkooppunten. Beter nog: de 
aromatherapie beoefend volgens de strenge principes van de Franse school wordt zelfs 
tot in Azië en Amerika toegepast. 

Vandaag de dag is Pranarôm, onder leiding van Dominique BAUDOUX en Sergio 
CALANDRI, wereldleider in de medische en wetenschappelijke aromatherapie. Haar 
gezondheids en welzijnsproducten op basis essentiële oliën worden in ongeveer 13.000 
apotheken en speciaalzaken verkocht. Pranarôm is een dynamische en zeer menselijke 
onderneming die gedragen wordt door de talenten van haar talrijke medewerkers, van 
de kweker tot de apotheker. Geworteld in de natuur, leert Pranarôm de schitterende 
troeven van de aromatische planten aan het grote publiek kennen en respecteren. 

 De visie van Pranarôm 
 

De naam Pranarôm heeft een tweevoudige betekenis : 

PRANA betekent "levensgeest" of "levenskracht" (Indische versie van Chi)  

Deze adem is het begin van elke actie en beslissing, het is de essentiële energie.  

ARÔM komt van "aromaat" 

Een aromaat is een plantaardige geurende materie. Essentiële oliën worden geëxtraheerd 
uit aromatische planten. 

PRANARÔM  



Levenskracht en globale gezondheid door de essentiële oliën, waar het uiteindelijk om gaat 
betreft de kracht van de aromatische planten. 

Zelfs verder... 

Pranarôm is een onderneming met een schitterende toekomst. Pranarôm streeft ernaar 
om zoveel mogelijk talenten en zoveel mogelijk vernieuwende producten en initiatieven 
in zijn onderneming te verenigen, voor een meer harmonieus leven. 

  

 


