
Samenstelling per dagdosering (2 vegetarische capsules)

Ingredient Hoeveelheid % RI Verbinding

Vitamine C (als ascorbinezuur) 80 mg 100%

Vitamine D3 - Quali®-D (als cholecalciferol) 5 μg 50

Vitamine K2 (natuurlijke, als menaquinon) 75 μg 100

Silicium (biologisch, als bamboe silica extract) 40 mg *

Koper (als bisglycinaat) 1 mg 100

Mangaan (als bisglycinaat) 2 mg 100

Glucosamine (als glucosaminesulfaat 2KCL)
(komt overeen met 1689 mg Glucosamine sulfaat 
2KCl)

1000 mg *

RI = Referentie inname / * RI niet bepaald

“Premium vitamins by DSM – www.qualityforlife.com. Quali®-D is a Trademark of DSM”

Joint Support Gold
VOEDINGSSUPPLEMENT

Een matige sportbelasting zorgt ervoor dat de gewrichten soe-
pel en in goede conditie blijven. Door veel en zeer intensief 
sporten worden de gewrichten echter zwaar belast. Bij con-
tactsporten en sporten met veel draaibewegingen zoals voet-
bal, hockey, vechtsporten en bij sprinten zijn de gewrichten 
kwetsbaar. Bij de meeste sporten worden vooral de gewrichten 
van de onderste extremiteiten (heup, knie, enkel) zwaar belast.

Joint Support Gold is een voedingssupplement dat een breed 
spectrum aan stoffen bevat die bijdragen aan de instandhou-
ding van het kraakbeen. Zo bevat Joint Support Gold mangaan, 
koper en de vitamines D en K. Mangaan is belangrijk voor de 
aanmaak van kraakbeen en koper draagt bij tot de instand-
houding van hiervan. De vitamines D en K zijn goed voor het 
gehele skelet en dragen bij aan de instandhouding van sterke 
botten. Joint Support Gold bevat ook bamboe silica extract, 
wat een ondersteunende invloed heeft op bindweefsels. Daar-
naast bevat een dagdosering van Joint Support Gold 1689 mg 
glucosamine sulfaat 2KCL.

NZVT-gecertificeerd
Joint Support Gold is geproduceerd volgens de (doping)nor-
men van het NZVT systeem en bevat daarom het NZVT logo. 
Joint Support Gold kan dus met zekerheid door topsporters 
gebruikt worden. Zo kan de sporter zich onbezorgd concentre-
ren op het leveren van optimale sportprestaties.

Dagelijks gebruik
Twee (2) capsules met een ruime hoeveelheid water innemen. 
Bij voorkeur verdelen over de dag en in combinatie met een 
maaltijd.

Health Claims
• 1000 mg glucosamine per dagdosering
• Met koper en mangaan die goed zijn voor het kraakbeen
• Vitamine K draagt bij tot het instandhouding van sterke 

botten
• Bamboe heeft een ondersteunde invloed op bindweefsel
• Vitamine D dat goed is voor botten en spieren en normaal 

calcium- en fosformetabolism
• 90 capsules per verpakking

ULTIMATE DOPE-FREE SPORTS SUPPLEMENTS

SPORT



Joint Support Gold
VOEDINGSSUPPLEMENT

Veel sporten kan pezen, kraakbeen en ligamenten overbelasten. Bij de meeste sporten worden vooral de gewrichten van de 
onderste extremiteiten (heup, knie, enkel) zwaar belast. Glucosamine is goed voor de aanmaak en opbouw van kraakbeen in de 
gewrichten. Dit draagt bij aan het behoud van sterk, flexibel en elastisch kraakbeen. Bovendien ondersteunt glucosamine de sme-
ring van de gewrichten.

Voor wie?
• Voor professionele en recreationele sporters die intensief sporten en hun gewrichten belasten.
• Voor sporters met overgewicht
• Voor beginnende sporters met minder spierkracht
• Voor mensen die doen aan contactsporten of sporten met veel draaibewegingen waarbij gewrichten kwetsbaar zijn, zoals 

voetbal, hockey, vechtsporten en sprinten.

Kan ingezet worden bij:
• Tijdens een revalidatie
• Bij beginnende klachten van gewrichtspijn
• Wanneer je regelmatig last hebt van gewrichtspijn
• Om klachten en blessures te voorkomen
• Bij oudere sporters

Aanvullende informatie:
• Joint Support Gold bevat per capsule 1000 mg High Level Glucosamine. Dit komt overeen met 1689 mg glucosaminesulfaat.
• Joint support gold bevat mangaan dat goed is voor de aanmaak van kraakbaan.
• Het bevat tevens koper dat bijdraagt aan de instandhouding van kraakbeen
• Vitamine D en K dragen bij aan de instandhouding van een goede botstofwisseling.
• Bij inadequate inname vitamine D en/ of onvoldoende blootstelling aan zonlicht kan vitamine D3-600 IU Gold interessant zijn.

ULTIMATE DOPE-FREE SPORTS SUPPLEMENTS
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