
 
BIOFOOD Souplesse, bevat o.a. de werkzame stoffen glucosamine en chondroitine (onverhit gewonnen) in 
een optimale verhouding. BIOFOOD Souplesse bevat o.a. glucosamine, chondroïtine, vitamine C, 
magnesium en mangaan, waarvan de herkomst en kwaliteit zorgen voor een hoogwaardig product. Waar 
vele anderen gebruik maken van glucosamine en chondroïtine van mindere kwaliteit, gebruikt BIOFOOD 
glucosamine en chondroïtine die afkomstig is van de groenlipmossel en viskraakbeen: 100% natuurlijk, 
gevriesdroogd, zonder toevoegingen en extern en intern getest. Uit onderzoek is gebleken dat de extracten 
van glucosamine afkomstig van de groenlipmossel en chondroïtine uit viskraakbeen vele malen zuiverder 
en krachtiger zijn dan de extracten welke zijn verkregen van andere bronnen (o.a. runderen en varkens).  
 
Glucosamine 
Glucosamine is de bouwsteen en de belangrijkste grondstof voor kraakbeen en bindweefsel. Glucosamine is ook 
verantwoordelijk voor de productie van synoviaalvocht (gewrichtsvocht). Glucosamine bevordert de regeneratie 
van kraakbeen en werkt ontstekingsremmend. Glucosamine is een van de belangrijkste supplementen bij de 
behandeling van artrose. Internationale studies hebben aangetoond, dat glucosamine veilig ingenomen kan 
worden en dat het geen invloed heeft op het bloedsuiker gehalte. Tevens is aangetoond dat glucosamine goed 
wordt opgenomen in het lichaam en in het gewrichts vloeistof. 
 
Chondroitine 
Chondroïtine is een lichaamseigen stof die voorkomt in bindweefsel, kraakbeen, pezen en huid.  
Het is een bouwstof van kraakbeen, belangrijk voor een gezonde opbouw van gewrichtskraakbeen. 
 
Chondroïtine zorgt ervoor dat het gewrichtskraakbeen water kan vasthouden waardoor het gewricht 
schokbestendig wordt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat chondroïtine het effect van de werking op 
glucosamine versterkt bij artrose. Onderzoek toont aan dat Chondroïtine geen invloed heeft op de 
bloedsuikerspiegel waarbij diabetes patiënten type 2 betrokken waren. 
 
Uit onderstaand onderzoek blijkt dat Chondroïtine een ontstekingsremmende werking heeft bij artrose in de knie 
en heup en daardoor verdere degeneratie van het gewrichtskraakbeen voorkomt. Deze eigenschap vermindert of 
maakt het gebruik van NSAID's overbodig. Bij een dubbel blind onderzoek waarbij er gekeken werd welk effect 
chondroïtine op artrose in de knie heeft, blijkt chondroïtine een pijnstillende werking heeft en de functionaliteit 
van de knie met artrose bevordert. 
 
http://www.orthoklinika.nl/images/stories/content-afbeeldingen/artikel7.pdf 
 
Waarom heeft viskraakbeen (haaienkraakbeen) vergeleken met runderkraakbeen een zoveel betere 
werking?     
 
Uit onderzoek is gebleken dat de extracten van chondroïtine uit haaienkraakbeen vele malen zuiverder en 
krachtiger zijn dan de extracten welke zijn verkregen uit runderkraakbeen. Omdat er in vergelijking met 
runderkraakbeen bijna geen vet aan haaienkraakbeen zit is deze in natuurlijke vorm al veel zuiverder. 
 
Het onderzoek bracht ook naar boven dat met 0,5 gram haaienkraakbeen een extract van 1 mg. kan worden 
behaald, daar waar bij het kraakbeen van runderen 500 gram benodigd is. 
 
De resultaten van het onderzoek toonden dan ook aan dat haaienkraakbeen een 1000 maal krachtigere 
werking heeft dan kraakbeen uit runderen of andere zoogdieren. 
 
Bron: glucosamine-gewricht.nl 
 
Wetenschappeliijk onderzoek uit de The Lancet gepubliceerd. 
The Lancet wordt door veel medische wetenschappers beschouwd als een van de meest gerenommeerde 
wetenschappelijke tijdschriften. Dit onderzoek toont de goede werking van glucosamine aan voor 
gewrichtsslijtage in de knie. Belgische onderzoekers gaven 106 mensen met artrose drie jaar lang glucosamine. 
106 andere patienten kregen een placebo, een controlegroep die geen werkzaam geneesmiddel kreeg zonder dat 
zij het wisten.  Na drie jaar keken de onderzoekers met elektronische apparatuur in de kniegewrichten van hun 
proefpersonen. Bij de placebogroep was de dikte van het kraakbeen in het gewricht afgenomen. Bij de 
glucosaminegroep was die echter constant gebleven. De glucosaminegroep was bovendien twintig procent lager 
gaan scoren op de artritis-index. Dat betekent dat de groep minder pijn had en beter kon bewegen. 
http://www.orthoklinika.nl/images/stories/content-afbeeldingen/artikel1.pdf 
 
Glade Report for Glucosamine and chondroitin sulphate 
http://www.americanlongevity.net/misc/glade_report.php 


