
Joint Support

Belang van gezonde gewrichten
Met name wanneer we ouder worden, is voldoende beweging 
belangrijk om gezond te blijven. Het bewegingsapparaat, wat bestaat 
uit botten, gewrichten en spieren moet daarom goed verzorgd worden 
om te kunnen blijven functioneren. Naarmate we ouder worden kan 
het bewegingsapparaat extra ondersteuning gebruiken. Wanneer 
kraakbeen beschadigd raakt door bijvoorbeeld een ongeval, zwaar 
lichamelijk werk, intensief sporten, overgewicht, medicijngebruik of 
herhaaldelijke blessures, dan kan de soepele werking van het gewricht 
verminderen.

Hoe kan men op natuurlijke wijze gewrichten 
ondersteunen?
Iedereen wil tot op hoge leeftijd gezond blijven en goed kunnen 
bewegen om leuke activiteiten te blijven doen waar vaak op jongere 
leeftijd minder tijd voor was, zoals sporten, wandelen, in de tuin werken 
of met de kleinkinderen spelen. Daarom zijn soepele gewrichten heel 
belangrijk. Voldoende lichaamsbeweging, niet roken, gezonde voeding, 
niet te veel alcohol en koffie drinken zijn van belang voor het behoud 
van gezonde gewrichten. Ook voedingsstoffen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren. Diverse studies tonen aan dat voldoende mangaan, 
vitamine C en andere nutriënten zoals glucosamine, chondroïtine, 
MSM en collageen van toegevoegde waarde zijn voor de gewrichten.

Goed voor het kraakbeen en de gewrichten.

De gewrichten van het menselijk lichaam worden gevormd 
door twee botdelen, waarvan de uiteinden zijn bekleed met 
kraakbeen. Dit kraakbeen is glad en zorgt er samen met het 
vocht in het gewricht voor dat een soepele beweging mogelijk 
is. Dit kraakbeen is ook erg elastisch, zodat het schokken kan 
opvangen die bijvoorbeeld kunnen optreden bij hardlopen of 
springen. Het kraakbeen krijgt zijn voeding van de gewrichts-
vloeistof en niet rechtstreeks van de bloedvaten, waardoor 
het nogal kwetsbaar is en langzaam herstelt.

Glucosamine
Glucosamine is een lichaamseigen stof, die in vrijwel alle 
lichaamsstructuren voorkomt. Het kraakbeen en de gewrichtsvloeistof 
(synovia) bevatten de hoogste concentraties glucosamine van ons 
lichaam. Glucosamine is dan ook een belangrijke bouwsteen voor 
het kraakbeen en maakt onderdeel uit van de gewrichtsvloeistof. 
Glucosamine moet wel door het lichaam worden omgezet in andere 
stoffen voordat het werkt en een fysiologisch effect oplevert.

Ingrediënten
Chondroïtine: is een glycosaminoglycaan dat van nature in 
kraakbeen zit. Glycosaminoglycaan is een belangrijk bestanddeel 
van collageenrijke weefsels, zoals kraakbeen, tussenwervelschijven, 
luchtpijp, botten, bindweefsels en van de gewrichtsvloeistof.

MSM (methylsulfonylmethaan): komt in kleine hoeveelheden in 
fruit, groenten, vlees en melk voor. MSM is een bron van zwavel.  
Zwavelhoudende stoffen geven stevigheid en bescherming aan  
hardere delen van het lichaam zoals gewrichten, bindweefsel,  
huid, haren en nagels.

Collageen type II: is een bindweefselstof. Wanneer het lichaam  
gevormd is, neemt de aanmaak van collageen type II af, waardoor 
het natuurlijke verouderingsproces in gang gezet wordt. Collageen 
type II is het hoofdeiwit in gezond kraakbeen en dient ervoor om  
de gladde kraakbeenlaag tussen de twee gewrichtsuiteinden te 
beschermen en zorgt daarmee ook voor smering van gewrichten.

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE



Standaarddosering: 2 tabletten per dag (tenzij anders geadviseerd). 
Bij een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt. 

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Ingrediënten
Mangaan: is een spoorelement dat door een zevental  
enzymen in het lichaam als cofactor wordt gebruikt, zoals het 
superoxide-dismutase (SOD), een cofactor die nodig is in de strijd 
tegen oxidatieve stress. Twee andere enzymen, die de opbouw 
van de gewrichten verzorgen, hebben ook mangaan nodig. 
Mangaan is daarbij van belang om chondroïtine in de gewrichts- 
matrix te bouwen, waardoor gewrichten elastisch en stevig blijven. 

Vitamine C: speelt een belangrijke rol bij de aanmaak en onderhoud 
van collageen. Hierdoor is vitamine C relevant voor de aanmaak en 
het onderhoud van het bindweefsel in botten, kraakbeen, spieren en 
pezen van de gewrichten. 

Joint Support
Joint Support is specifiek samengesteld om extra aandacht te 
geven aan het bewegingsapparaat. Het is rijk aan mangaan en 
vitamine C. Mangaan is goed voor de aanmaak van kraakbeen in de 
gewrichten. Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming 
voor de normale werking van het kraakbeen. Daarnaast bevat het 
goed gedoseerde hoeveelheden: glucosamine HCL, OptiMSM®, 
chondroïtine en collageen type II. Glucosamine HCL is stabieler en 
beter houdbaar dan andere soorten glucosamine en het levert meer 
elementair glucosamine (werkzame hoeveelheid). 

OptiMSM® is een gepatenteerde vorm van MSM. Wereldwijd behoort 
dit ingrediënt tot de absolute top. Het unieke distillatieproces zorgt er 
voor dat deze MSM de meest pure en zuiverste vorm is.

Mineralen
Mangaan (mangaancitraat)

Samenstelling per 2 tabletten
(dagdosering)

%ADH*

10 mg 500

Vitaminen
Vitamine C (L-ascorbinezuur) 200 mg 250

Andere stoffen
Glucosamine (HCl) 
Methyl Sulfonyl Methaan (OptiMSM®)  
Chondroïtine (sulfaat)  
Collageen type II  

1200 mg
799,2 mg

600 mg
200 mg

**
**
**
**

Gegarandeerd vrij van: gluten, gist, lactose, soja, conserverings- 
middelen, synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.

Koel, droog, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Optimale combinatie
Het bewegingsapparaat bestaat uit botten, gewrichten en spieren. 
Deze componenten verdienen, zeker naarmate we ouder worden, 
speciale aandacht. Voldoende bewegen en gezond eten vormen de 
basis. Ter aanvulling kunt u ook kiezen voor een voedingssupplement. 
Osteo Support bevat vrijwel alle bouwstoffen die nodig zijn voor het 
behoud en de ondersteuning van sterke botten. Joint Support en  
Osteo Support bieden tezamen een uitstekende ondersteuning aan 
alle componenten van het bewegingsapparaat. 
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