
Beschrijving 

 
  

Hoogste biologische beschikbaarheid door 34% 
zwavel 

Methylsulfonylmethaan, oftewel MSM, is een stof die al eeuwen vertegenwoordigd is in onze zeeën, 
grond en atmosfeer. De zwavelsoort is onderdeel van de zogenoemde natuurlijke zwavelcyclus, waar 
al het leven op aarde op een bepaalde manier van afhankelijk is. Het percentage zwavel waaruit het 
MSM is opgebouwd is dan ook een goede graadmeter om de waarde van het nutriënt te bepalen. 
Daarom is onze MSM gecomprimeerd uit 34% bio beschikbaar zwavel; de rijkste bron die we 
kennen! 

Vrij van zware metalen door hoogwaardig 
distilleringsproces 

Andere producenten gebruiken vaak de kristallisatie methode, wat een goedkope manier van MSM-
productie is. Binnen dit proces wordt het MSM opgelost in water en vervolgens gedroogd, waardoor 
de ziekteverwekkers die water doorgaans rijk is ook in het eindproduct komen. Bij deze soort 
methylsulfonylmethaan komt normaliter dan ook geen certificaat van analyse waaruit blijkt dat de 
grondstof vrij is van gist, bacteriën, schimmel en zware metalen. Wij zien erop toe dat onze MSM 



wordt geproduceerd aan de hand van een hoogwaardig distilleringsproces en komt met een 
certificaat van analyse dat puurheid garandeert.  

Ten minste 99,9% pure en veilige MSM 

Het ontbreken van zware metalen en andere oneffenheden maken dat we je naast een pure, ook een 
veilige methylsulfonylmethaan kunnen leveren. Onze MSM heeft namelijk een puurheidsgarantie van 
99,9% en is getest door onafhankelijke laboratoria. Naast de kwaliteitsanalyse van de producent, 
heeft onze MSM dus nog een extra testmoment waaraan we kunnen ontlenen of de 
methylsulfonylmethaan aan onze kwalitatieve standaard voldoet. 

Toevoeging van vitamine-C 

Vitamine C speelt een belangrijke rol voor het immuunsysteem. Zo is aangetoond dat vitamine C de 
weerstand rondom fysieke inspanning verbetert. Bovendien belangrijk binnen dit supplement; 
vitamine C is goed voor de collageenaanmaak. Een onoverkoombaar probleem van dit nutriënt 
echter, we zijn zelf niet in staat de vitamine aan te maken te produceren. Hierdoor zijn we volkomen 
aangewezen op ons voedingspatroon voor een toereikend vitamine C gehalte. Het nemen van een 
goed supplement kan dan een welkome aanvulling zijn. We hebben vitamine C bovendien aan ons 
MSM-product toegevoegd, omdat de weerstandsondersteuner helpt het methylsulfonylmethaan op te 
nemen. 

Gecoate tabletten maskeren vieze smaak 

De smaak van MSM is verre van prettig. Om de uiterst bittere smaak van MSM te maskeren zouden 
we dus onwenselijke smaakstoffen aan ons product moeten toevoegen. Nu ken je ons als een 
supplementenaanbieder die de toevoeging van smaak- en kleurstoffen vermijdt, of ten minste 
beperkt tot een absoluut minimum. Daarom hebben onze MSM-tabletten een geheel natuurlijke 
bijenwascoating, waardoor je tijdens het slikken niks van het methylsulfonylmethaan proeft! 

 

Orthomoleculaire kennisbron 

De keuze van Leefff mag wettelijk gezien geen (complete) informatie verstrekken wat betreft 
toepassingen van dit supplement. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen 
 


