
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
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Gelatine HD-10  
(Hoogwaardig gehydrolyseerd  

gelatine uit collageen eiwit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gelatine wordt al sinds lange tijd ingezet, ook door 

artsen, bij de behandeling van gewrichts- problemen. 

Oorspronkelijk gebruikte de oude Egyptenaren het 

vanwege de verbluffende werking. Het kraakbeen 

bestaat voor een belangrijk deel uit collageen eiwit. De 

bouwstenen hiervoor moeten het weefsel in de 

gewrichten constant worden toegevoerd en onder 

normale omstandigheden is het lichaam zelf in staat dit 

proces te volbrengen. Bij meer of sterkere belasting van 

de gewrichten is het lichaam niet meer in staat om 

voldoende bouwstoffen voor behoud van gezond 

weefsel/kraakbeen aan te maken.  

De extra benodigde bouwstoffen moeten we dan  

toedienen om te voorkomen dat het 

weefselstructuren/kraakbeen (onherstelbaar) slijten en 

uiteindelijk hun functie verliezen waardoor op langere 

termijn bot over bot wrijft zonder de beschermende 

tussenlaag van sterk weefsel/kraakbeen 

De collagene Eiwit-substanties in Provisan® Gelatine 

HD-10 zorgen er samen met uw aminozuren 

huishouding voor dat gewrichts- weefsel wordt 

beschermd door toevoer van voldoende bouwstoffen. 

Daarnaast bevordert Provisan® Gelatine HD-10 het 

herstel van reeds aangetast weefsel. De 

voedingsstoffen worden via de darmen in de 

bloedsomloop gebracht en worden zo vervolgens door 

het weefsel opgenomen. 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

   Per 10 g. per 100 g 
Energie   36 Kcal 360 Kcal 
Eiwit   9 g 90 g 
Koolhydraten  0 0 
Vet   0 0 
Ballaststoffen  0 0 
Natrium   0,5 g 5  g max. 
 
Verpakking: 
P100331  Provisan® Gelatine HD10    
Kunststof verpakking 400g 
 
P100321 Navulverpakking 400 gram 
P100311 Navulverpakking 200 gram 
 
Ingrediënten: Gehydrolyseerd gelatine uit 
collageen eiwit, purine en cholesterol vrij, vrij van 
lactose en gluten, geen bestanddelen van noten. 
 
Dosering: 1-3 theelepels (3-10 g) per dag oplossen 
in water, sap of yoghurt. Dosering niet 
overschrijden 
 

Ondersteunt bij: 

 Artrose en gewrichtsproblemen 

 Overgewicht 

 Anti-Aging 

 Geen uitgebalanceerde voeding 

 Verstoringen in de doorbloeding 

 Sport en blessures 

 Afwijkende gewrichtsassen 
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