
Voedingssupplement  
Alle producten uit het osteoplus gamma zijn voedingssupplementen. Een voedingssupplement mag niet ter vervan-
ging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet overschreden worden en een voedingssupplement moet buiten het bereik 
van jonge kinderen bewaard worden. Bij zwangerschap en lactatie dient U steeds Uw arts in te lichten bij het gebruik 
van één van de osteoplus producten.
Eventuele ongewenste effecten moeten aan de arts of apotheker gemeld worden.
Vraag raad aan Uw arts of apotheker en lees aandachtig de bijsluiter voor meer informatie over één of meerdere speci-
fieke producten uit het osteoplus gamma.

soepel bewegen kan met osteoplus, dé specialist Voor de gewrichten!  
Bewegen doen we met onze spieren en onze gewrichten. Om soepel te kunnen blijven bewegen is het belangrijk 
onze gewrichten en hun hulpstructuren te voeden met essentiële nutriënten. Essentiële nutriënten halen we uit een 
gezonde voeding, maar in sommige gevallen is de aanvoer hiervan niet voldoende, daarom biedt osteoplus U een 
goede aanvulling op Uw dagelijkse behoeften.
osteoplus heeft een gamma ontwikkeld dat instaat voor het behoud van soepele gewrichten.
Niet alleen behoud van kraakbeen is hierbij belangrijk maar ook een goede kwaliteit van de gewrichtsvloeistof en ge-
zonde hulpstructuren (pezen, ligamenten, slijmbeurzen,…) maken het mogelijk vlot te blijven bewegen.

kraakbeen: de botuiteinden van onze gewrichten zijn bekleed met een witte, glanzende en gladde laag: het kraak-
beenweefsel. Kraakbeen heeft als doel de twee botuiteinden nagenoeg perfect op elkaar te laten passen en de schok-
ken van onze bewegingen op te vangen. 
om gezond kraakbeen te behouden en te ondersteunen kan u in het osteoplus gamma, osteoplus mono, 
osteoplus duo en osteoplus max terugvinden.

synoVium: de onderlinge beweging tussen de botten moet soepel kunnen verlopen. Daarom bevindt er zich tussen 
de 2 botten, in de gewrichtsholte een stroperige gewrichtsvloeistof: het synovium.
gezond gewrichtsvloeistof kan behouden en ondersteund worden met osteoplus synovial.

hulpstructuren: ook onze pezen, spieren en onze ligamenten zijn van belang bij een goede gewrichtsstructuur. 
Zij staan mede in voor onze bewegingen en voor het opvangen van de krachten die worden uitgeoefend op onze 
gewrichten. 
Voor gezonde pezen bestaat er in het osteoplus gamma: osteoplus tendoactive

gezond kraakbeen met osteoplus mono – duo – max
aanbeVelingen   
Glucosamine en chondroïtine zijn natuurlijke bestanddelen die over het algemeen goed worden verdragen. osteoplus 
biedt U de keuze tussen mono- en combinatiepreparaten. Een gebruik van minstens 3 maanden wordt aanbevolen. Tot 
op heden werd er nog geen enkel probleem vastgesteld bij een inname op lange termijn.

neVeneffecten 
Er worden geen ongewenste effecten beschreven bij het gebruik van osteoplus mono – duo of max. Sommige be-
standdelen van osteoplus mono – duo – of max zijn van mariene oorsprong; in zeldzame gevallen kan er een aller-
gische reactie optreden (vb.: bij schaaldierallergie). Personen met een gevoelige maag kunnen gebaat zijn met een 
inname tijdens of vlak na de maaltijd.

Een dagelijkse dosis osteoplus max bevat 1500 mg glucosamine sulfaat, 1200 mg 
chondroïtine sulfaat en 300 mg MSM (methylsulfonylmethaan). De optimale inna-
me die door tal van wetenschappelijke studies naar voor wordt geschoven is 3 maal 
per dag. Het is immers de ideale posologie om de toevoer van deze nutriënten op 
een constant niveau te brengen en te houden. Hierdoor wordt het gewenste niveau 
sneller opgebouwd; vooral belangrijk bij het opstarten en ideaal voor een optimale 
ondersteuning, ook op langere termijn. Eén inname ’s ochtends, ’s middags en ’s 
avonds tijdens of juist na de maaltijd met een groot glas water (200 ml). 
doos met 60 – 180 – 360 tabletten 

osteoplus duo gebruikt U het best wanneer de driemaal daagse inname van 
osteoplus max wat moeilijker wordt of wanneer bewegen reeds vlotter gaat. 
osteoplus duo maakt het mogelijk om met twee innamen per dag tot de optimale 
dagdosis te komen van 1500 mg glucosamine sulfaat en 1200 mg chondroïtine 
sulfaat.  osteoplus duo wordt aanbevolen wanneer U de soepelheid van Uw ge-
wrichten vaak op de proef stelt, bijvoorbeeld bij het sporten. Ook voor een lang-
durige inname biedt osteoplus duo het ideale evenwicht tussen gebruiksgemak 
en optimale ondersteuning. Eén inname ’s ochtends en ’s avonds tijdens of juist na 
de maaltijd met een groot glas water (200 ml). 
doos met 60 – 180 – 360 tabletten  

1500 mg glucosaminesulfaat per dag met slechts één inname ‘s ochtends of 
‘s avonds.
In wetenschappelijke studies blijkt glucosamine op zich te volstaan om de ge-
wrichten soepel te houden. 
Tal van wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat 3 maal 500 mg glucosa-
mine per dag een optimale dosis is. osteoplus heeft een oplossing ontwikkeld 
voor wie er tegenop ziet 3 maal per dag een  tablet in te nemen. Dankzij de spe-
ciale technologie van osteoplus mono Verlengde werking, wordt de afgifte van 
glucosamine in de tijd gespreid. Hierdoor kan de totale dagdosis in één keer wor-
den ingenomen. osteoplus mono Verlengde werking biedt op deze manier het 
ideale evenwicht tussen gebruiksgemak en optimale ondersteuning.
2 tabletten in één keer ‘s ochtends innemen met een groot glas water (200 ml). 
doos met 60 of met 180 tabletten  

Voor sommige mensen is het moeilijk een tablet door te slikken. osteoplus heeft 
osteoplus max liquid ontwikkeld om voor dit probleem een oplossing te bieden. 
Dankzij het gemakkelijke doseerdopje is osteoplus max liquid zeer aangenaam 
in gebruik. Natuurlijk is het belangrijk de correcte dosissen te respecteren om een 
optimaal effect te verkrijgen. osteoplus max liquid heeft een aangename aman-
del/kersensmaak. Er wordt aanbevolen 1 doseerdopje van 15 ml ’s morgens en ’s 
avonds in te nemen tijdens of juist na de maaltijd.  Schudden voor gebruik. Mag 
met sappen of met yoghurt vermengd worden.
fles van 500 ml

osteoplusmax en duo bestaan ook in 
zakjes. Deze zakjes zijn een ideale oplos-
sing wanneer slikken moeilijk gaat. De 
zakjes hebben een aangename sinaasap-
pelsmaak. Aanbevolen wordt de zakjes in 
te nemen tijdens of juist na de maaltijd. 
De inhoud van het zakje dient te worden 
opgelost in een glas water.
osteoplus max:  
doos met 180 zakjes (2 per dag)
osteoplus duo:  
doos met 90 zakjes (1 per dag)

Er is ook een doseerpomp beschikbaar met 100 ml osteoplus duo crème. De 
osteoplus duo crème laat een zachte massage toe van de kleine gewrichten, met 
behulp van de nodige nutriënten. De opname van de nutriënten glucosamine en 
MSM wordt versterkt door de poriënverwijdende eigenschappen van de crème. 
osteoplus duo crème heeft een aangename, neutrale geur. 
tube met 100 ml crème

Gefabriceerd voor  
Methapharma, Wetenschapspark 1, B-8400 Oostende
www.methapharma.be, contact@methapharma.be 

soepele gewrichten 
Vlot bewegen

Om te openen, het zakje ver-
tikaal houden en scheuren. 
Strooi de inhoud van het zakje 
in een droog glas.

Voeg 200 ml water toe per zakje 
osteoplus max en 400 ml water 
per zakje osteoplus duo.

Meng om een drank met sina-
asappelsmaak te bekomen.

Wacht ruim één minuut tijdens 
het langzaam in oplossing gaan 
van de poederdeeltjes.

Even roeren alvorens op te 
drinken.

Ver lengde werk ing

inhoud per zakje dagdosis

osteoplus max zakjes Glucosamine SO4 750 mg 1500 mg

Chondroïtine SO4 600 mg 1200 mg

MSM 150 mg 300 mg

osteoplus duo zakjes Glucosamine SO4 1500 mg 1500 mg

Chondroïtine SO4 1200 mg 1200 mg
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