ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Lamberts en de volgende
generatie Glucosamine
Kies voor

De plantaardige varianten van Glucosamine
en Chondroïtine nader bezien.
Voor Lamberts staat sinds jaar en dag de kwaliteit van haar producten boven alles. GMP
geproduceerd en altijd vanuit wetenschappelijke basis. Dus ook de plantaardige vervangers
kunnen niet onderdoen voor haar voorgangers. Daarom kiest Lamberst voor GlucosaGreen
en Phytodroïtine.

Glucosagreen®
Glucosagreen is de nieuwe generatie glucosamine en
deze wordt vervaardigd uit niet-GMO-maïs via een uniek
fermentatieproces (zie Afbeelding 1).

• Het is veilig en wordt goed verdragen. Is gevalideerd als
bio-equivalent aan alle andere vormen van goedgekeurde
glucosamine, dus het heeft hetzelfde gunstige veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel als andere glucosamine in de voeding.
• Beter voor dier en milieu (zie Afbeelding 2).

Afbeelding 1
GlucosaGreen® is:
• Even effectief als glucosamine uit schaaldieren. Is getest
en gevalideerd. Als reguliere glucosamine voor u werkt,
dan ziet u dezelfde resultaten met GlucosaGreen®.

Afbeelding 2

Bescherm jezelf en de planeet
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Phytodroïtine™
Phytodroïtine™ - een plantaardig alternatief voor
chondroïtine, gemaakt van een mengsel zeewierextracten.

Hoe gaan de nieuwe producten
eruit zien?
Glucosamine 1100 Nieuwe Formule
Lamberts Glucosamine 1100 is een van de meest populaire Glucosamine producten geworden in de praktijk vanwege zijn hoge sterkte en no-nonsense prijs. Lamberts
gebruikt de hoogste kwaliteit glucosamine die beschikbaar
is (Glucosagreen) en de tabletten zijn gemaakt volgens
farmaceutische normen (GMP). Twee tabletten per dag
leveren maar liefst 1400mg zuivere glucosaminesulfaat
(=1100mg elementair glucosamine).

Zeewierextract

Phytodroïtine™ is:

Specificaties per dagdosering (=2 tabletten):

•E
 en 100% plantaardig alternatief voor chondroïtine.

GlucosaGreen®

•D
 uurzamer en minder belastend voor het milieu dan
gewone chondroïtine.

Glucosaminesulfaat 2KCL
1858mg
Bevat:
Glucosaminesulfaat
1400mg
(=1100mg elementair Glucosamine )

•S
 amengesteld met speciaal gekweekte botanische
ingrediënten (zeewier), die volledige duurzaamheid,
evenals kwaliteit en zuiverheid garanderen.
•Q
 ua structuur bijna identiek aan chondroïtinesulfaat
afkomstig van haaien*.

Leer/Lees meer;
scan QR code

Glucosamine & Phytodroïtine™
Complex (Nieuw)
Glucosamine & Phytodroïtine™ Complex is een combinatie van Glucosagreen met Phytodroïtine™. Elke tablet
levert 467mg Glucosaminesulfaat (equivalent aan 619mg
Glucosaminesulfaat 2KCI) en Phytodroïtine™ (100% plantaardig alternatief voor chondroïtine).

Vergelijk tussen Phytodroïtine en
Chondroïtine

Lamberts kiest ervoor om de sulfaatvorm van glucosamine
te gebruiken, omdat dit de vorm is die het meest gebruikt
wordt in wetenschappelijke studies. Dit product bevat geen
natrium of zout (NaCI). Dit product bevat GlucosaGreen®
en Phytodroïtine™

Standaard
Phytodroïtine

Chondroïtine (Haai)
Chondroïtine (Gevogelte)

Absorptie

Chondroïtine (Rund)

Specificaties per dagdosering (= 3 tabletten):
GlucosaGreen®
Glucosaminesulfaat 2KCl
bevat glucosamine Sulfaat
=elementair glucosamine

Golfnummer cm-1

*Een studie van de Nottingham Trent University (NTU) vergeleek de mucopolysaccharide-structuur van Phytodroïtine™ met traditionele chondroïtine. Met behulp van Frontier Transform Infrared (FTIR) spectroscopie
ontdekte NTU dat Phytodroïtine™ qua mucopolysaccharidestructuur
bijna identiek is aan chondroïtinesulfaat afkomstig van haaien.

1857mg
1401mg
1098mg

Phytodroïtine™

330mg

(Equivalent Chondroïtine)

300mg

Leer/Lees meer;
scan QR code
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Glucosamine Compleet
Nieuwe Formule
Lamberts heeft een unieke combinatie: Glucosamine
Compleet. Deze formule is één van de meest uitgebreide varianten die beschikbaar is. Drie tabletten bevatten
1400mg glucosaminesulfaat. En natuurlijk, bijna overbodig te vermelden, hebben we ook hier Glucosagreen
gebruikt.
Om de formule compleet te maken, is er 330mg Phytodroïtine (equivalent met 300mg Chondroïtine) aan toegevoegd en ook 150mg MSM per dagelijkse dosering.
Naast een hoeveelheid van 50mg van het krachtige bioflavonoïd quercetine zit er ook nog het equivalent van
1200mg gember (als 60mg extract) en 400mg rozenbottel (als 100mg extract) in.

Specificaties per dagdosering (= 3 tabletten):
Glucosagreen®
Glucosaminesulfaat 2KCl
bevat:
Glucosaminesulfaat
= elementair Glucosamine

1857mg
1400mg
1100mg

Phytodroïtine™
(Chondroïtine equivalent 300mg)

330mg

MSM (Methylsulfonylmethaan)

150mg

Quercetine

Deze nieuwe generatie Lamberts
Glucosamine producten zijn geschikt
voor vegetariers en veganisten.

50mg

Gember
(als 60mg van 20:1 extract)

1200mg

Rozenbottel
(als 100mg van 4:1 extract)

400mg

Daarnaast heeft Lamberts ook nog:
Glucosamine QCV en Glucosamine HCL
Meer informatie kunt u vinden op:
www.lamberts.nl/thema/De nieuwe generatie Glucosamine

Lamberts
Bosberg 41, 7271 LE Borculo
+31 (0)88-0075700
info@lamberts.nl
www.lamberts.nl
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