
Collageen Gold
VOEDINGSSUPPLEMENT

Wat is Collageen?
Collageen is een eiwit dat belangrijk is voor de structuur, ste-
vigheid en elasticiteit van de bindweefsels in je pezen, botten 
en gewrichten. In tegenstelling tot andere eiwitten bevat colla-
geen hoge hoeveelheden van de aminozuren glycine, proline 
en hydroxyproline. Deze bijzondere samenstelling zorgt voor 
de unieke eigenschappen van collageen.

Collageen supplement voor sporters
Als sporter krijgen je pezen, botten en gewrichten veel te ver-
duren. Daarom is het voor sporters extra belangrijk dat deze 
weefsels sterk zijn en goed blijven functioneren. De hoeveel-
heid collageen in je weefsels speelt hierbij een grote rol. Met 
een collageen supplement kun je de inname van collageen ver-
hogen en dus extra bouwstoffen aanleveren voor je lichaam.
Voor bepaalde type sporten en gedurende specifieke perioden 
is een collageen supplement extra interessant:

• Spelsporten met veel versnellen en keren (bijv. voetbal, 
hockey, rugby, etc.)

• Sporten waarbij de bindweefsels veel klappen moeten op-
vangen (bijv. volleybal, hardlopen, atletiek, etc.)

• Revalidatie van een blessure

Gehydrolyseerde collageen peptiden
Collageen Gold bestaat uit de hoogste kwaliteit collageen pep-
tiden. Dit houdt in dat het collageen een speciaal enzymatisch 
proces heeft ondergaan, vergelijkbaar met onze eigen verte-
ring. Hierdoor zijn de collageeneiwitten al afgebroken tot kleine 
peptidenketens die makkelijk en snel opgenomen worden door 
ons lichaam. Ook zorgt dit proces ervoor dat Collageen Gold 
neutraal is van smaak en goed oplosbaar is in water of andere 
dranken. Er zijn geen smaak- of zoetstoffen toegevoegd aan 
Collageen Gold.

De collageenpeptiden in Collageen Gold vormen de basis voor 
alle verschillende typen collageen (dus zowel voor Type I als 
Type II collageen).

Collageen met vitamine C
Collageen Gold bevat naast collageen peptiden ook vitamine 
C. Deze vitamine is van belang voor de vorming van collageen. 
Hierdoor draagt vitamine C onder andere bij aan de opbouw 
van kraakbeen in de gewrichten en het behoud van gezond 
kraakbeen. Voor de opbouw van collageen is genoeg vitamine 
C essentieel, dus is het belangrijk dat een collageen supple-
ment ook vitamine C bevat. Collageen Gold bevat 80mg vita-
mine C per dosering.

NZVT-gecertificeerd
Collageen Gold is geproduceerd volgens de (doping)normen 
van het NZVT-systeem en bevat daarom het NZVT-logo. Col-
lageen Gold kan dus met zekerheid door topsporters gebruikt 
worden. Zo kan de sporter zich onbezorgd concentreren op het 
leveren van optimale sportprestaties.

Bijzonder ingrediënt
Collageen Peptan® B 2000 LD (rund).

Aanvullende informatie
Collageen Gold bevat collageenpeptiden afkomstig van hoge 
kwaliteit rundercollageen. Collageen is een dierlijk product en 
dus niet geschikt voor vegetariërs en veganisten.

Geadviseerd gebruik
Los 2 maatschepjes (ca. 15 gram) op in een glas water (200 
ml) of in een andere drank. Bij voorkeur 45 minuten voor het 
sporten innemen. Maatschepje bijgesloten, 1 maatschepje is 
ca. 7,5 gram.

Health Claims
• 15g gehydrolyseerde collageen peptiden per dosering
• Collageeneiwitten, goed voor het skelet
• Met vitamine C voor de opbouw van kraakbeen in de ge-

wrichten
• Vitamine C ondersteunt de collageenvorming in de botten
• Gepatenteerde formule van Peptan®

Samenstelling per dosering (2 maatschepjes)

Ingredient Hoeveelheid % RI Verbinding

Collageen Peptan® B 2000 LD (rund) 15 g *

 Vitamine C (als ascorbinezuur) 80 mg 100

RI = Referentie inname / * RI niet bepaald
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