
CARTILATON, vernieuwende en natuurlijke totaalformule tegen pijn en ontstekingsverschijnselen in gewrichten, 
pezen, ligamenten.

Er bestaan twee manieren om gewrichtsklachten (artrose, artritis) en letsels van pezen en ligamenten aan te 
pakken: enerzijds de ontsteking erin en dus de pijn verlichten, anderzijds de nodige bouwstoffen aanvoeren voor 
kraakbeen en bindweefsels. Met CARTILATON bestaat nu een topsupplement dat op beide vlakken de allerbeste 
impuls geeft: met de 70/30 combinatie van goed opneembare kurkuma (Meriva®) en boswellia (Casperome®) 
worden de ontstekingsverschijnselen het grondigst aangepakt, terwijl met zowel eierschalenmembraan (Ovomet®) 
als natief collageen type II (B2Cool®) de kraakbeenbescherming en –regeneratie maximaal wordt bevorderd. 
Reken daarbij MSM, silicium, vitamine C en mangaan voor een optimale kraakbeen- en bindweefselaanmaak en 
CARTILATON is een efficiëntie totaalformule voor de gewrichten (en zelfs voor de huid).

Belangrijkste indicaties van CARTILATON:

1. GEWRICHTSKLACHTEN (ARTROSE, ARTRITIS) EN DIVERSE KLACHTEN VAN HET VOORTBEWEGINGSTELSEL: 
- Kurkuma +  Boswellia: van het goed opneembare kurkumafytosoom (Meriva®) is in een dubbelblind placebogecontroleerde studie aangetoond dat 

1000 mg/dag na 12 weken bij mensen met knie-artrose de pijnvrije wandelafstand met 335 % verlengde, de WOMAC-index voor artrose met 57 % 
verminderde alsook ook de ontstekingsparameter CRP verlaagde1. Omdat kurkuma vooral de COX-ontstekingsweg afremt en boswellia eerder de LOX-
ontstekingsroute, werd in een klinische studie het effect van een combinatie van 70 % kurkuma en 30 % boswellia nagegaan op patiënten met artrose 
en men zag dat dit beter scoorde dan het sterk ontstekingswerende medicijn celecoxib (à 200 mg/dag), zowel qua afname van pijn, als van toename 
van de wandelafstand2. Om die reden zit in CARTILATON de ideale 70/30 verhouding van de zeer goed opneembare en wetenschappelijk onderzochte 
fytosomen van kurkuma (Meriva®) en Boswellia (Casperome®) 

- Eierschalenmembraan (Ovomet®): dit ecologisch en milieuvriendelijk voedingssupplement bevat tegelijk de voor het kraakbeen interessante bouw- 
en beschermende stoffen glucosamine, chondroïtine, elastine, collageen, lysozyme etc…. Door het feit dat het gaat om een natuurlijke synergie 
van goed opneembare vormen, is van deze componenten 5 à 6 maal minder nodig dan wanneer ze afzonderlijk zouden ingezet worden! Dat maakt 
dat 300 mg eierschalenmembraan op dag 30 en op dag 50 bij ouderen met artroseklachten3 leidde tot een significante afname van pijn, stijfheid 
en een toename van beweeglijkheid en dit op een snellere en efficiëntere manier dan de gekende combinatie van 1500 glucosamine en 1200 mg 
chondroïtine4! Afname van pijn en stijfheid door eierschalenmembraan werd ook aangetoond in een andere studie op mensen met artrose5, alsook bij 
lopers6 en crossfitters7.

- Natief of Ongedenatureerd collageen type II, NC II (B2Cool®): één van de hoofdredenen van ontstekingsverschijnselen in de gewrichten is het feit dat 
een overactief immuunsysteem overmatig collageen afbreekt en opruimt. Als evenwel ongedenatureerd collageen type 2 (met een behouden “triple-
helix-structuur”) via orale weg wordt toegediend, dan kan er “orale tolerantie” tegen collageen opgebouwd worden: het immuunsysteem in de darm 
leert collageen kennen als een normale voedingsingrediënt, waardoor het collageen in de gewrichten niet langer zal aanvallen (“desensibilisatie”). 
In een placebogecontroleerde studie op patiënten met artroseklachten, leidde het inzetten van 10 mg/dag natief collageen type 2 naast 1500 mg/
dag paracetamol tot significant betere resultaten op gebied van pijn, beweeglijkheid en levenskwaliteit in vergelijking met alleen paracetamol8. 
In een studie op gezonde personen zag men dat natief collageen type II leidde tot een betere kniestrekking, tot een toename van de duur van 
intensieve inspanningen vooraleer pijn optrad en tot een afname van pijn door intensief sporten9. Merkwaardig is ook de studie op 60 patiënten met 
ernstige reumatoïde artritis, waarbij natief collageen na 3 maand zonder nevenwerkingen leidde tot een afname van het aantal gezwollen en pijnlijke 
gewrichten (niet gezien in de placebogroep), waarbij 4 patiënten symptoomvrij werden10.

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE  CARTILATON 

Actieve ingrediënten per dagdosis van 4 V-capsules:
* 700 mg Curcuma longa (Kurkumafytosoom, Meriva®) en 300 mg Boswellia serrata (Wierookhars-fytosoom, 

Casperome®) -> de ideale 70/30 verhouding van de twee planten met het sterkste ontstekings- en pijnremmend 
effect en dit zeer goed opneembare vormen    

* 300 mg Eierschalenmembraan (Ovomet®) -> natuurlijke synergie van glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur, 
elastine, lysozyme, collageen…. die sneller en efficiënter werkt dan de combinatie van 1500 glucosamine en 1200 mg 
chondroïtine en die een lagere ecologische voetafdruk heeft

*  40 mg Natief of Ongedenatueerd collageen type 2, NC II (B2Cool®, 25 % of 10 mg collageen type II) ->  
vermindert de afbraak van collageen door het lichaamseigen immuunsysteem  

*  500 mg MSM of Methylsulfonylmethaan ->  organische zwavel, versterkt alle bindweefsels en vermindert 
ontstekingsverschijnselen erin

*  180 mg Vitamine C (L-ascorbinezuur, 225 % RI*) ->  cofactor in de opbouw van alle bindweefsels, waarvoor het EFSA 
een kraakbeenclaim toelaat

* 10 mg Silicium (kiezelzuur), aangevoerd door 144 mg Heermoesextract (Equisetum arvense)  -> de promotor 
voor optimale aanmaak van kraakbeen en bindweefsels

*  1 mg Mangaan (50 % RI*), aangevoerd door 6,25 mg mangaanbisglycinaat  -> bevordert bindweefselaanmaak

Gebruik: 4 V-capsules per dag, verspreid over 2 of 3 maaltijden in te nemen, met een groot glas water. Bij gewenst 
effect kan overgestapt worden naar 3 tot 2 maal 1 capsule per dag (voor elastische huid en rimpelreductie: 2 
tabletten/dag).  
*RI: referentie-inname
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Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 

Hoe CARTILATON combineren voor meer succes:
- Bij gewrichtsklachten en andere klachten van het voortbewegingsstelsel: combineer CARTILATON met 2 maal daags 5 druppels SILICIUM 

PLATINUM, met MARINEPA GOLD + vit D en eventueel met nog extra MSM PLATINUM
- Voor een jongere, elastische huid: combineer CARTILATON met 2 maal daags 5 druppels SILICIUM PLATINUM, dat ook de 

collageenaanmaak stimuleert en/of met ASTAXANTHINE PLATINUM, het sterkste antioxidans voor de huid en/of extra VITAMINE C 
PLATINUM (ook belangrijke rol in collageenaanmaak)

- MSM (methylsulfonylmethaan): deze organische zwavelbron levert met zwavel niet alleen het belangrijkste mineraal aan voor kraakbeen en 
bindweefsels, het leidt ook tot minder pijn- en ontstekingsverschijnselen

- Vitamine C, silicium (heermoesextract) en mangaan: zijn belangrijke cofactoren voor een vlotte bindweefsel- en kraakbeensynthese 

2. VEROUDERENDE HUID: VERMINDERING VAN RIMPELS EN FIJNE LIJNEN EN BETERE HYDRATATIE; ZWAKKE HAREN EN NAGELS.  
 Het ouderdomsproces en zonnen zorgen voor een gestage afname van collageen type 2 in de huid, wat zich uit in een toename van rimpels en 

een afname van de hydratatie. Van eierschalenmembraan is aangetoond dat het zorgt voor een toename van de hydratatie en elasticiteit van de 
huid, gekoppeld aan een afname van pigmentvlekken en fijne rimpels. Natief collageen remt de overdreven collageenafbraak in de huid en het duo 
kurkuma + boswellia vermindert de chronische laaggradige ontsteking, die mee aan de basis ligt van huidveroudering. MSM, silicium, vitamine C en 
mangaan bevorderen een normale bindweefselaanmaak in de huid. Tenslotte dragen de meeste van de aangehaalde componenten ook bij tot sterke 
en gezonde nagels en haren.   


