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> Is Rhumal COMPLET voor mij ?

Met de leeftijd, bij overgewicht, door een ongeval of bij herhaalde bewegingen, kan het gewricht 

zijn soepelheid verliezen. Bewegen wordt bijgevolg steeds moeilijker en ongemakkelijker, stijfheid 

treedt op. De meest getroffen gewrichten zijn de knieën, de heup, de wervelkolom en de vingers.

• Het gewricht: noemt men elke verbinding tussen 2 of meer stukken been van het skelet. Gewrichten laten de 
mens toe zich te bewegen. De uiteinden van de beenstukken zijn glad en afgerond en voorzien van een laagje 
kraakbeen. 
•Het kraakbeen : is eigenlijk de schokdemper van het gewricht. Het voorkomt dat onze botten tegen elkaar 
wrijven als we stappen of bewegen. Het krijgt dan ook veel te verduren, dag in dag uit, ons hele leven lang. Dit 
laagje kraakbeen vernieuwt zich voortdurend dankzij een permanent heropbouwingsproces. De soepelheid en de 
mobiliteit van de gewrichten hangt veel af van de kwaliteit van ons kraakbeen. 

> Wat is de samenstelling van Rhumal COMPLET ?

Rhumal COMPLET is een kwalitatief hoogstaand voedingssupplement dat per 3 tabletten 1500 mg zuivere, 
kristallijne glucosaminesulfaat, 1200 mg chondroïtinesulfaat, 2000 mg MSM en 12 mg vitamine C (15% ADH*) 
bevat. *ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

•Ingrediënten : Kristalijne glucosaminesulfaat 2KCl ; Methylsulfonylmethaan; Chondroïtinesulfaat; Vulstof: 
Microkristallijne cellulose ; Granuleermiddel : Polyvinylpyrrolidone ; Antiklontermiddel : Katoenzaadolie ; Glans- 
en granuleermiddel : Hydroxypropylmethylcelulose ; Antiklontermiddel : Magnesiumstearaat; Kleurstof : Titaandioxide; 
Ascorbinezuur ; Antiklontermiddel : Talk ; Bevochtigingsmiddel : Polysorbaat 80. 
Bevat afgeleide producten van krabschalen. Niet geven aan personen met een gekende overgevoeligheid.
•Glucosamine en chondroïtine : Het zijn volledig natuurlijke, lichaamseigen stoffen. Glucosamine is de basis-
grondstof van het kraakbeen. 
•MSM : een afkorting van MethylSulfonylMethaan, is een natuurlijke zwavelbron, die men terugvindt in het 
menselijk organisme. Het belang van zwavel wordt ruimschoots onderschat, ook in de voeding. Nochtans komt 
dit mineraal op de derde plaats (in hoeveelheid) in ons organisme, na calcium en kalium. Elke lichaamscel bevat 
zwavel.
•Eigenschappen van vitamine C: Vitamine C draagt bij tot de vorming van collageen, voor het behoud van de
goede werking van gewrichtskraakbeen.

Alle producten van het Rhumal-gamma worden bereid met zuivere, NATUURLIJKE grondstoffen en van de aller-
beste kwaliteit. De producten zijn uiterst veilig, worden goed verdragen en zijn niet maagbelastend.

> Hoe moet ik Rhumal COMPLET gebruiken ?

Neem 1x3 tabletten Rhumal COMPLET per dag, ‘s morgens of ‘s avonds. Deze éénmalige dagelijkse inname is 
belangrijk om een voldoende dosis te bereiken. De vorm en het omhulsel van de tabletten werden zorgvuldig 
bestudeerd om ze gemakkelijk te kunnen slikken. Een kleine praktische tip : een tablet wordt nog gemakkelijker 

        muminim nav ruuk neE !tkilsegni tdrow ejpah nee tad tnemom teh po tsiuj ,lesdeov ejteeb nee tem tkilsegni
3 maanden is altijd sterk aangeraden.

De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product mag in geen geval een evenwichtige en gevarieer-
de voeding en een gezonde levensstijl vervangen. 

Ontdek in het Rhumal gamma ook :
- Bio-Rhumal FORTE : een product op basis van hooggedoseerde glucosamine, beschikbaar in tabletten of zakjes
  (1 per dag).
- Rhumal EXTRA : capsules van hyaluronzuur, oraal in te nemen.
- Rhumal COMPLET zakjes : oplosbaar poeder met sinaasappelsmaak (1 per dag).

> Bewaring : Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. De verpakking zorgvul-
dig gesloten houden ter bescherming tegen vocht en licht.

> Verdeler
 
: Merck Consumer Healthcare n.v. / s.a. – Brusselsesteenweg 288 – B - 3090 Overijse.
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COMPRIMES

> Rhumal COMPLET est-il pour moi ?

L’âge, l’excès de poids, un accident, des mouvements répétés,... font perdre à l’articulation de sa 

souplesse. Les mouvements deviennent plus difficiles et inconfortables et des raideurs appa-

raissent. Les articulations les plus touchées sont les genoux, la hanche, la colonne vertébrale 

et les doigts.

•L’articulation:elleconstituelajointureentredeuxosdusquelette.Lesarticulationsnouspermettentd’effec-
tuerdesmouvementsetdenousdéplacer.Auniveaud’unearticulation,lesextrémitésdesossontlisses,arron-
diesetpourvuesd’unecouchedecartilage.
•Le cartilage:c’estlepare-chocsdenosarticulations.Àchaquepas,chaquemouvementquenousfaisons,
c’estluiquiempêchenososdefrotterl’uncontrel’autre.Ilestdoncmisàrudeépreuvetoutaulongdenotre
vie.Cettecouchedecartilageprotecteurserenouvellecontinuellementgrâceàunprocessusdereconstruction
permanente.Lasouplesseet lamobilitédesarticulationsdépendentengrandepartiede laqualitédenotre
cartilage.

> Quelle est la composition de Rhumal COMPLET ?

•RhumalCOMPLETestuncomplémentalimentairedehautequalitéquicontient1500mgdesulfatedegluco-
saminepuresousformecristalline,1200mgdusulfatedechondroïtine,2000mgdeMSMet12mgdevitamineC
(15%AJR*)par3comprimés.*AJR=ApportJournalierRecommandé

• Ingrédients:Sulfate de glucosamine2KCl sous forme cristalline;Méthylsulfonylméthane;Sulfatedechondroï-
tine;Agentdecharge:Cellulosemicrocristalline;Agentdegranulation:Polyvinylpyrrolidone;Anti-agglomérant:
Huiledecoton;Agentd’enrobageetdegranulation:Hydroxypropylméthylcelulose;Anti-agglomérant:Stéarate


Contientdesproduitsdérivésdecarapacesdecrabe.Nepasadministreràdespersonnesprésentantunehyper-
sensibilitéconnue.
•Glucosamine et chondroitine:Ils’agitdesubstancesentièrementnaturelles.Laglucosamineestlecompo-
santdebaseducartilage.
•MSM:abréviationdeMéthylSulfonylMéthane,estunesourcedesoufrenaturellementprésentedans l’or-
ganismehumain.Largementsous-estimé,notammentdans l’alimentation, lesoufreestpourtantunminéral
importantpournotreorganisme.Ilyoccupelatroisièmeplace(entermesdequantité)justederrièrelecalcium
etlepotassium.Etchacunedenoscellulesencontient.
•Propriétés de la vitamine C :lavitamineCcontribueàlaformationdecollagène,pourlemaintiendubon
fonctionnementducartilagearticulaire.

T
dehautequalité. Ilsvousassurentparconséquentunegrandesécurité,uneexcellente tolérance,sanseffet
gastrique.

> Comment dois-je utiliser Rhumal COMPLET ?

RhumalCOMPLETseprenden1x3 comprimés par jour,lematinoulesoir.

ederucenU!eéhcuobenurelava’dtnemomuaetsuj,erutirruoneduepnucevatnemelicafsulperocneessap
3moisminimumesttoujoursfortementrecommandée.
Nepasdépasserladosequotidiennerecommandée.Ceproduitnepeutenaucuncassesubstitueràunealimen-
tationéquilibréeetvariéeouàunmodedeviesain.

DanslagammeRhumal,découvrezaussi:
-Bio-Rhumal FORTE :unproduitàbasede glucosaminehautementdosée,disponibleencomprimésou en
sachets(1parjour).
-RhumalEXTRA:desgélulesd’acidehyaluroniqueenpriseorale.
-RhumalCOMPLETsachets:poudreàdiluer,goûtorange(1parjour).

> Conservation:Tenirhorsdeportéeetdelavuedesenfants.Àconserveràunetempératureinférieureà
25°C.Conserverl’emballageextérieursoigneusementferméàl’abridel’humiditéetdelalumière.

> Distributeur:MerckConsumerHealthcaren.v./s.a.–Brusselsesteenweg288–B-3090Overijse

30 01 2013

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/rhumal-complet-180-30-comprimes/
http://www.tcpdf.org

