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GLUCOSAMINE COMPLEX

Lotnummer en houdbaarheid: zie elders op de verpakking.
Made in The Netherlands. 

Ingrediënten 
Magnesiumcitraat, calciumcitraat, calciumascorbaat, glucosa-
minesulfaat-2-KCI (uit schaaldieren), methylsulfonylmethaan, 
chondroïtinesulfaat, natriumboraat, mangaancitraat.

Niet geschikt voor vegetariërs en veganisten.

Samenstelling per 3 maatschepjes (7,5 gram)
Glucosamine  600 mg*
Chondroïtinesulfaat  500 mg
(bevat 333 mg chondroïtine)
Vitamine C 1000 mg  (1250%)** 
(calciumascorbaat)
Calcium 500 mg  (62,5%)**
(waarvan 300 mg als calciumcitraat, 
108 mg als calciumascorbaat)
Magnesium (als citraat) 300 mg (80%)**
Mangaan (als citraat) 2 mg (100%)**
Borium (natriumboraat) 3 mg
MSM (organische zwavel) 1000 mg
*Komt overeen met 1014 mg glucosaminesulfaat 2KCI
**RI: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %

Toepassingen
Calcium ondersteunt het behoud van sterke botten. 
Magnesium is goed voor de werking van de spieren. 
Vitamine C draagt bij aan het behoud van gezond kraakbeen 
en helpt om gezonde cellen en weefsels te beschermen. 
Mangaan speelt een belangrijke rol bij de botopbouw, de 
normale vorming van bindweefsel en de energiehuishouding. 

Dit is een natuurproduct: per charge kunnen er smaak-
verschillen optreden.

Gebruik
3 afgestreken maatschepjes (7,5 gram) per dag innemen, 
bij voorkeur een half uur voor het slapen in een beetje 
water, biogarde of karnemelk.
Dit product bevat per maatschep 500 mg calcium en 
300 mg magnesium. Extra aanvulling van deze mineralen 
is daarom meestal niet nodig. Aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut 
anders voorschrijft.

Waarschuwingen
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van 
zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik.
Kan mogelijk de werking van bepaalde antistollingsmiddelen 
(coumarinederivaten) beïnvloeden. Magnesium kan een 
laxerend effect hebben.

Bewaaradviezen
Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren, buiten 
bereik van kinderen. 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een gevarieerde voeding.

Zie vanderpigge.nl voor meer informatie.
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