
Omschrijving
MSM of Methylsulfonylmethaan is een natuurlijke en stabiele vorm van 
zwavel met een brede gezondheidsbevorderende werking. MSM wordt 
vooral ingezet bij klachten van het voortbewegingsstelsel en bij allergieën.
 
Zwavel, een essentieel mineraal
Zwavel behoort met natrium, kalium, calcium en fosfor tot de meest voor-
komende mineralen in het lichaam. Zwavel vervult een essentiële rol : het 
is nodig voor een goede functie van de lichaamscellen en is bepalend voor 
de werking én structuur van talrijke lichaamscomponenten zoals hormo-
nen, enzymes, antilichamen, collageen en proteoglycanen. Laatstgenoem-
de stoffen zijn trouwens de meest voorkomende eiwitten in het lichaam; het 
zijn opbouwende eiwitten, nodig voor het bindweefsel, beenderen, pezen, 
gewrichten, nagels en haren.

Wat is MSM precies?
Methylsulfonylmethaan (chemische formule : CH3-SO2-CH3) is een kleine, 
lichte molecule. Het is een organische en de meest stabiele vorm van zwa-
vel, de biologisch actieve vorm van zwavel in alle levende organismen. In 
zijn pure vorm is het een geurloos, wit kristallijn poeder met een licht bittere 
smaak. Voedingsbronnen zijn vlees, vis, eieren, gevogelte en melk, en in 
mindere mate  fruit, granen en groenten (vnml. uien en knoflook). MSM 
wordt als voedingssupplement vooral gewonnen uit lignine van bomen.

Tekorten aan MSM 
Door bodemverarming, raffinage, voedselbereiding (vnml. verhitting) en 
voedselopslag (langdurige koeling) zit in onze voeding vaak te weinig 
MSM. Bijna iedereen heeft tekorten, maar vooral bij toenemende leeftijd 
worden deze meer manifest en uiten zich door :  broze haren en nagels, 
traag genezende wonden, spijsverteringsproblemen, gewrichtsklachten, 
huidziekten, geheugenverlies, depressiviteit, allergieën en verminderde 
immuniteit.

Welke eigenschappen heeft MSM?
•  Pijnstillend: bij ontsteking, verwonding, bloeding e.d… zetten bescha-
   digde cellen stoffen vrij die bij chronische pijn de  zogenaamde pijnge-
   leidende C-zenuwvezels prikkelen. MSM remt de geleiding van pijn-
   prikkels af via de C- zenuwvezels en verlicht zo chronische pijn
•  Ontstekingswerend: door de immuniteit te verbeteren (zie verder),
   door de aanmaak van het lichaamseigen cortisone, cortisol, te  stimule-
   ren en door de prostaglandinesynthese te beïnvloeden
•  Spierontspannend
•  Bloedvatverwijdend, vergroot de bloedvoorziening  
•  Normaliserend effect op het immuunsysteem, anti- allergisch:
   MSM vermindert allergische verschijnselen en de ernst van
   auto-immuunziekten, door : 
    -  de vorming van antilichamen te verbeteren
    -  de aanmaak van glutathion te bevorderen, de zogeheten « supermo-
       ecule », één van de belangrijkste anti-oxidanten in ons lichaam
    -  de aanmaak te bevorderen van de zwavelhoudende aminozuren
       (cysteïne, methionine en taurine), die een elementaire rol spelen in
       de ontgifting van ons lichaam (o.a. van zware metalen), in de immuni-
       teit en in de bescherming tegen straling
    -  door de histamine-afscheidende en allergiebevorderende mastcellen
       te stabiliseren
•  Ondersteunt als natuurlijke zwavelbron: 
    -  de vorming van collageen en dus de aanmaak van gezond bindweef-
       sel, beenderen, pezen en ligamenten (bij gewrichtsontsteking zit
       vaak slechts één derde van de normale hoeveelheid aan zwavel in
       het gewrichtskraakbeen); vermindert de vorming van littekenweefsel
       en verzacht littekenweefsel 
    -  de vorming van keratine en dus de aanmaak van haren, nagels, huid
       en tanden
    -  de vorming van glucosamine, bouwsteen voor  slijmvliezen (o.a. van
       gewrichten), pezen, hartkleppen, ogen, nagels, huid, beenderen
•  Ondersteunt de leverontgifting:
    -  MSM speelt een cruciale rol in de fase II van de leverontgifting en
       bevordert de aanmaak van leverontgifter gluthathion
•  Maakt celmembranen meer doorlaatbaar:
    -  Bevordert de opname van nutriënten en de afgifte van toxinen, 
       allergenen en vrije radicalen

Aangewezen dosis (een afgestreken koffielepel bevat zo’n 2 gram)
-   Bij milde gezondheidsklachten: meestal goede resultaten met 
    2 à 4 g per dag
-   Bij ernstige, chronische pijn is eerder 4 tot 8 gram per dag nodig; 
    hogere dosis kan soms nog nodig zijn
-   Bij allergie en sinusproblemen wordt minstens 5 gram per dag 
    aangeraden
-  Wel best de dosis geleidelijk opvoeren : bv. met één gram per dag 

Waarschuwingen/bijwerkingen
MSM is zeer veilig. Toxiciteit wordt heel zelden gezien: bij mensen die da-
gelijks tot 20 à 30 g MSM innamen (dus vele malen hoger dan de therapeu-
tische dosis) zag men geen nadelige effecten. MSM belast de lever niet. 
Er zijn geen bijwerkingen als slaperigheid, sufheid, concentratieverlies. En-
kel wanneer men onmiddellijk begint met een hoge doses of bij al te grote 
hoeveelheden ineens kunnen mineure maagdarmklachten optreden zoals 
frequentere stoelgang en een tijdelijk gevoel van misselijkheid; daarom 
best de dosis geleidelijk opbouwen. Kinderen en zwangere vrouwen kun-
nen zonder probleem MSM gebruiken (licht wel de behandelende arts in). 
MSM mag gecombineerd worden met andere medicijnen; vaak kan erdoor 
de dosis pijnstillers verlaagd worden. MSM wordt best niet ingenomen vlak 
voor het slapengaan, vanwege de toename van het energieniveau.

Wanneer begint MSM te werken?
Dat is individueel heel verschillend. Sommigen worden snel geholpen, de 
meesten ervaren de pijnstillende werking na 3 à 5 dagen, terwijl anderen 
(met chronische aandoeningen) een langere tijd moeten wachten. Er zijn 
ook een aantal gevallen die niet reageren op MSM.

MSM-poeder PLATINUM
Methylsulfonylmethaan of organisch zwavel

  Toepassingen van MSM:

  •   Chronische pijntoestanden: door de rechtstreeks pijnstillende
      werking, de ontstekingswerende, spierontspannende,
      bloedvatverwijdende en weefselopbouwende werking kan MSM
      helpen bij : artritis (gewrichtsontsteking, w.o. R.A.), artrose
      (reuma door slijtage), fibromyalgie (« weke delen reuma »), rug-
      pijn, hernia en andere aandoeningen van de wervelkolom,
      whiplash (nek- en hoofdpijn na ongeval), ernstige pijn door on-
      gevallen, spierpijnen en (chronische) ontstekingen van spieren,
      tendinitis (ontsteking van pezen, vb. tenniselleboog), bursitis
      (slijmbeursontsteking), carpal tunnelsyndroom (brandende pijn
      en/of doof gevoel in de hand door druk op een zenuw in de pols),
      RSI (Repetitive Strain injury, pijn door eenzijdige overbelasting),
      hoofdpijnen (vooral spanningshoofdpijn, minder migraine), sport-
      blessures (kneuzingen, verrekkingen, verzwikkingen), interstitiële
      cystitis (ontstekingsproces van de blaaswand), littekenweefsel
      na bv. verbranding, gordelroos (zona),  temporomandibular joint
      syndrome (TMJ, pijnlijke ontsteking van het kaakgewricht), Bell’s
      palsy (aangezichtsverlamming), aangezichtspijn, ziekte van
      Buerger (pijnlijke ontsteking van de vaatwand in de benen bij
      rokers), ontstekingsziekten in de darmen (ziekte van Crohn,
      colitis ulcerosa), tandpijn
  •   Allergieën: Hooikoorts (pollenallergie) : goede resultaten als men
      voor het seizoen al de inname start; Astma; Allergie op huisstof-     
      mijt of chemische stoffen; Chronische sinusitis; Voedingsaller-
      gie; Netelroos (allergische huiduitslag)…
  •   Verminderde leverfunctie; Toxische belasting van het lichaam   
  •   Spijsverteringsproblemen: vooral bij zuurbranden (gastro-
      oesophagale reflux) en overmatige zuurproductie in de maag
  •   Constipatie
  •   Verminderde energie, vermoeidheid
  •   Herstel na sportinspanningen 
  •   Auto-immuunziekten als lupus erythematodus, sclerodermie
  •   Broze haren en nagels 
  •   Overmatige vorming  van littekenweefsel
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