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Joint

Support

Pour joints flexibles Soins

préventifs et curatifs MSM,

glucosamine & collagène

Soins articulaires 
préventifs et curatifs
MSM, glucosamine, 

chondroïtine  & collagène

Gewrichtszorg 
preventief en curatief

MSM, Glucosamine,
Choncdroïtine & Collageen



Ondergaat je sportpaard intensieve training? Is je paard 
een senior? Zet je je jonge paard voor het eerst aan het 
werk? Kortom kunnen de gewrichten van je paard wel wat 
ondersteuning gebruiken? Ontdek de Joint Support uit het 
Special Care assortiment!

Joint Support is een voedingssupplement dat 4 ingrediënten 
combineert: Glucosamine, MSM, Collageen en Chondroïtine. 
Deze verschillende ingrediënten, die afgemeten zijn 
gedoseerd, maken het mogelijk om een optimale 
ondersteuning te bieden aan de gewrichten van je paard, 
het ondersteunt de aanmaak van gewrichtsvloeistof, is 
voeding voor kraakbeen en gewrichten en helpt bij het 
versterken van pezen en banden. 

• Glucosamine is een bouwstof van kraakbeen en 
ondersteunt de productie van gewrichtsvloeistof in het 
lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat glucosamine de 
kraakbeenstofwisseling kan ondersteunen en bijdraagt 
aan soepele gewrichten.

• Collageen is een langgerekt vezelachtig eiwit dat veel 
in bindweefsel en kraakbeen voorkomt. Bij tekorten 
worden de weefsels minder � exibel, met als gevolg: 
verstijving van spieren en de vermindering van de 
stootkussenfunctie van kraakbeen.

• MSM of Methylsulfonylmethaan is een organisch 
gebonden zwavel, welke goed opneembaar is door 
het lichaam. Zwavel is belangrijk voor bijvoorbeeld 
de synthese van collageen dat essentieel is voor de 
structuur van bindweefsel en kraakbeen. 

• Chondroïtine is ook een belangrijk bestanddeel van het 
kraakbeenweefsel.

Bovenstaande verschillende componenten werken in 
symbiose om de gewrichten te ondersteunen.
groei. 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Onderhoud: 8 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. 
één afgestreken lepel bevat 20 gram Joint Support
Idealiter samen met het krachtvoer te geven.

Voor een volledige ondersteuning adviseren wij om blijvend Joint 
Support te verstrekken. 

SAMENSTELLING:

Analytische bestanddelen:

Vind alle producten uit het Special Care-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

De Special Care producten van EquiFirst zijn GMO-Controlled 
gecertificeerd.

Glucosamine  25%, Methylsulfonylmethaan 25%, Dextrose,  
Gehydrolyseerd Varkenscollageen 15%, Kalkwier, 
Chondroïtinesulfaat 5.0%.

Ruw eiwit     13,7 %

Ruw vet      0,2 %

Ruwe as      29,1 %

Suiker       16 %

Calcium      3,75 %

Fosfor      0,01 %

Magnesium     0,69 %

Natrium       0,20 %

Sensoriële toevoegingsmiddelen (/kg):

Mengsel van aromatische sto� en (vanille)   400 mg
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