
Wat is MSM?

MSM of methylsulfonylmethaan is een bron van orga-
nische zwavel en is overal aanwezig in onze voeding 
en in het menselijk lichaam. MSM zit in fruit, groenten, 
granen en moedermelk.

De zwavel aangeleverd door MSM is cruciaal voor 
de opbouw van collageen. Collageen is op z’n beurt 
belangrijk voor de structuur, kracht en elasticiteit van 
kraakbeen en verschillende weefsels in het lichaam 
zoals de huid en bindweefsel.

In betere conditie dankzij 
vitamine C

Soepel bewegen vinden we vanzelfsprekend maar dit 
hebben we vooral te danken aan de aanwezigheid 
van kraakbeen. Deze glanzende bekleding van de 
botuiteinden zorgt ervoor dat de botten in een ge-
wricht perfect op elkaar passen. Zelfs het opvangen 
van schokken behoort tot de taken van het kraak-
been.

MSM van zeer 
hoge zuiverheid 
+ vitamine C*

ISO 22000

T. +32 (0)3 778 81 11   |   info@nutrisan.com 

Meer informatie: www.nutrisan.com   |   

Dit product is verkrijgbaar bij uw apotheek.

CNK: 90 tabletten: 3571-924 en 180 tabletten: 3571-932

Ingrediënten per tablet: Methylsulfonylmethaan (MSM) 1000 mg, Vitamine C 
(natuurlijk L-ascorbinezuur) 200 mg (250% RI*). *RI: Referentie-inname 

Omwille van onze keuze van natuurlijke ingrediënten en geen coating is verkleu-
ring van de tablet mogelijk.

3 à 4 tabletten per 
dag of volgens het 
advies van een 
gezondheids-
professional
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Kwaliteitsvol supplement 
met veganistische MSM 
volledig vrij van allergenen 

* Vitamine C ondersteunt de normale aanmaak 
van collageen om de werking van het 

 kraakbeen gezond te houden

Om de werking van het kraakbeen gezond te hou-
den is een normale aanmaak van collageen nodig. En 
daar helpt vitamine C voor zorgen.

Kraakbeen



Spring ’s morgens niet te snel uit 
bed, maar rek eerst de arm- en 
beenspieren.

Rust roest: blijf bewegen zonder 
de gewrichten te belasten.

Om knie en heup te sparen is 
fietsen beter dan wandelen.

Door enkele kilo’s af te vallen 
vermindert de belasting op de 
gewrichten.

Vitamine C

 draagt bij tot de normale collageen-
vorming om de werking van kraakbeen 
en botten gezond te houden

 helpt de werking van het immuun-
systeem gezond houden

 helpt vermoeidheid en moeheid ver-
minderen

Luister naar uw lichaam, 
ook wanneer soepel 
bewegen minder 
vanzelfsprekend 
wordt.
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Volwaardige dosis

Zeer hoge zuiverheid

Vitamine C
passende hoeveelheid

NutriMSM bevat unieke veganistische MSM. Bovendien is de methylsulfonylmethaan volledig vrij 
van gluten, allergenen en GMO’s (genetisch gemodificeerde organismen). 

NutriMSM

NutriMSM Dit natuurproduct bevat MSM en vitamine C 
in fysiologisch belangrijke gehaltes. 

MSM
(methylsulfonyl-

methaan)


