
Osteo Support

Belang van sterke botten
Naarmate men ouder wordt, kunnen botten in sterkte afnemen. Het 
risico op fracturen kan dan toenemen. Daarom is het van belang 
aandacht te schenken aan het behoud van een gezonde botstructuur. 
Behoefte aan extra botopbouw kan, naast het verouderen, ook door 
andere factoren worden beïnvloed, bijvoorbeeld:

• verkeerde voeding (te veel eiwit, zout, junkfood, geraffineerde  
voedingsmiddelen, gebruik van suikers en snelle koolhydraten,  
frisdranken en tekorten aan essentiële vetzuren)

• te weinig essentiële voedingsstoffen (te weinig calcium en/of  
vitamine D, met name door gebrek aan zonlicht)

• weinig lichaamsbeweging
• roken
• erfelijke aanleg
• vroegtijdige menopauze of postmenopauze
• overmatig alcohol en/of cafeïnegebruik
• langdurig medicijngebruik
• tengere lichaamsbouw
• laag lichaamsgewicht

Vrouwen hebben in deze context meestal vaker behoefte aan 
ondersteuning van de botopbouw, mede omdat na de menopauze het 
gehalte aan het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen afneemt. 
Heel vervelend want het is nu juist dit oestrogeen dat bij de vrouwen 
een belangrijke rol speelt bij het behoud van sterke botten.

De botstructuur
Botten zijn levend weefsel. Het botweefsel is een  
dynamische structuur. Tijdens het hele leven vindt een 
constant proces plaats waarbij het bot wordt afgebroken 
en weer opgebouwd. Tot het dertigste levensjaar is de 
opbouw van botweefsel sterker dan de afbraak. Hierdoor 
groeit het bot en wordt het steviger. Op latere leeftijd 
keert dit proces geleidelijk om. Het gevolg is dat de botten  
minder stevig kunnen worden.

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Voor ondersteuning en instandhouding van sterke botten.

Hoe kunt u bijdragen aan het behoud van sterke
botten?
Voldoende lichaamsbeweging, niet roken, gezonde voeding, niet te 
veel alcohol en koffie drinken zijn van belang voor het behoud van 
een goede botstructuur. Ook voedingsstoffen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren. Voldoende calcium, andere mineralen en vitaminen 
zijn van toegevoegde waarde voor de botten.

De volgende vitaminen en mineralen dragen bij aan de botopbouw  
en behoud van sterk botweefsel: zink, magnesium, borium, 
mangaan, koper, vitamine C, vitamine D3 en vitamine K.

Deze essentiële voedingsstoffen krijgt u normaliter binnen door 
gebalanceerde voeding. Ter aanvulling kunt u ook kiezen voor een 
voedingssupplement, zoals Osteo Support. Dit supplement bevat 
vrijwel alle belangrijke mineralen en vitaminen die nodig zijn voor het 
opbouwen en gezond houden van het botweefsel. Ook als u medicijnen 
gebruikt, kunt u Osteo Support gebruiken ter ondersteuning.



Standaarddosering: 1 tablet per dag (tenzij anders geadviseerd). 
Bij een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt.

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Samenstelling per tablet
(dagdosering)

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

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

Ingrediënten
Calcium: belangrijkste bouwsteen van botten, zorgt voor de stevigheid 
van ons beendergestel. Ook is calcium van groot belang voor onze 
spieren. Eigenlijk heeft elke cel in ons lichaam deze voedingsstof 
nodig om goed te kunnen functioneren.

Magnesium: ook een bouwsteen van bot en is noodzakelijk voor de 
opname van calcium. Magnesium speelt een belangrijke rol in onze 
energiehuishouding en zorgt mede voor spierontspanning.

Borium: bouwsteen van bot en helpt bij de opname van calcium.

Koper: speelt een rol in de eiwitstofwisseling. Bot bestaat voor een 
groot gedeelte uit bindweefsel, waarin calciumzouten kunnen worden 
ingebouwd. Dit bindweefsel bestaat voornamelijk uit eiwitten.

Mangaan: is een mineraal dat zowel bij de vorming van nieuw 
botweefsel als bij de vorming van kraakbeen een belangrijke rol speelt. 
Kraakbeen is een relevant onderdeel van onze gewrichten.

Zink: is onderdeel van zeer veel verschillende enzymen en speelt 
hierdoor een belangrijke rol in onze stofwisseling. Een goede 
stofwisseling is noodzakelijk voor het vormen van nieuw botweefsel. 

Vitamine C: essentieel voor de vorming van collageen in bindweefsel. 
Collageen zorgt voor de stevigheid van bindweefsel, een belangrijk 
onderdeel van botten. Vitamine C levert een bijdrage aan een 
normale energiehuishouding, werking van het zenuwstelsel en het 
immuunsysteem. Tevens draagt het bij aan de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress.

Vitamine D3: noodzakelijk voor de opname van calcium en voor het 
inbouwen van calciumzouten in botweefsel.

Vitamine D: draagt bij aan het instandhouden van normale botten, 
werking van de spieren en het immuunsysteem.

Vitamine K: betrokken bij de aanmaak van botcellen en ondersteunt 
de absorptie van calcium in botweefsel. De natuurlijke vitamine K2 
(menaquinon-7) is de meest effectieve vorm van vitamine K. Vitamine 
K2 heeft een 8 tot 12 keer hogere biologische beschikbaarheid, dan 
andere vormen van vitamine K.

Osteo Support is een met zorg samengesteld voedingssupplement
voor het behoud en de ondersteuning van gezonde botten. 
De uitgebalanceerde doseringen en verhoudingen zorgen voor de 
uitstekende opneembaarheid van essentiële bouwstoffen voor het 
botweefsel.

Mineralen
Calcium (carbonaat)
Magnesium (oxide)
Zink (citraat)
Mangaan (citraat)
Borium (natriumboraat)
Koper (gluconaat)

63
67
50

100
**

100

500 mg
250 mg

5 mg
2 mg
2 mg

1000 μg

Vitaminen
Vitamine C (ascorbinezuur)
Vitamine D3 (cholecalciferol)
Vitamine K2 (menachinon, MK7)

75
500

80

60 mg
25 μg
60 μg

%ADH*

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Optimale combinatie
De producten van Perfect Health zijn zorgvuldig volgens de 
orthomoleculaire voedingsleer op elkaar afgestemd. Het Basis-
programma (Premium Multi Support en Natural Omega 3 + Support) 
is een uitstekende combinatie ter ondersteuning van de algemene 
gezondheid. Indien blijkt dat u op specifiek niveau een aanvulling 
nodig heeft, dan kunt u dit programma eenvoudig aanvullen met dat 
specifieke product. Het Basisprogramma werkt synergetisch met de 
specifieke producten. 
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