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Winter Special

Je bent misschien al bekend met onze 
visolie. Maar sinds een aantal jaar 
hebben we er nóg een supplement bij 
dat we iedereen aanraden, namelijk: 
viscollageen. 

Collageen geeft kracht, stevigheid en 
elasticiteit aan de bindweefsels in je 
huid, botten, spieren, pezen, kraakbeen, 
nagels en tanden. Het zorgt ervoor dat 
je lichaam zichzelf kan herstellen. En 
naarmate je ouder wordt, neemt de 
natuurlijke aanmaak van collageen af. 

Wat collageen nou precies is, wat de 
effecten van collageenafname zijn en 
hoe viscollageen je hierbij kan helpen, 
vertel ik je in deze brochure. 

Ik wens je een stralende gezondheid!

Hartelijke groet,
Jasper

www.jasperalblas.nl
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Wat is collageen en waarom 
is het zo belangrijk? 

Je lichaam maakt alleen in de eerste helft van je leven 
collageen aan

Collageen is een lijmvormend eiwit. Het is het meest voorkomende eiwit in ons li-
chaam en één die je lichaam in de eerste helft van je leven zelf aanmaakt. Daarna 
neemt de natuurlijke aanmaak van lichaamseigen collageen vanzelf af.

Er zijn verschillende types collageen. Over het algemeen zijn er drie soorten colla-
geen die in supplementen voorkomen:

• Type 1: dit type collageen komt het meest voor in het menselijk lichaam. 
Je vindt het voornamelijk in haar, huid, nagels, bindweefsel, kraakbeen en 
gewrichten. Het speelt de grootste rol bij de gezondheid van de huid.

• Type 2: dit type collageen vind je vooral in kraakbeen, gewrichten en pezen. 
Het speelt een belangrijke rol in de gezondheid van de gewrichten.

• Type 3: dit type collageen zit vooral in de weefsels en huid. Het speelt een 
grote rol bij het verbeteren van de flexibiliteit van de huid en wondherstel.

Een collageen-supplement kan ook verschillende soorten collageen bevatten.  
Viscollageen bevat voornamelijk collageen type 1.

www.jasperalblas.nl
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Collageen is noodzakelijk voor verschillende 
processen in ons lichaam

Ons lichaam heeft eiwitten nodig voor veel verschillende processen in het lichaam. 
Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren, die de bouwstenen vormen voor eiwitten in 
onze lichaamscellen.

Viscollageen bevat ook een aminozuur dat een belangrijk onderdeel is van onder an-
dere bindweefsel en de huid. Dit aminozuur heet hydroxyproline.

Je lichaam kan een groot deel van de benodigde aminozuren zelf aanmaken, maar er 
zijn er ook een aantal die je niet zelf aan kunt maken. Je moet deze zelf uit voeding 
halen om er voldoende van binnen te krijgen. Dit worden ook wel essentiële ami-
nozuren genoemd. Hydroxproline is er daar één van.

Collageenafname draagt bij aan rimpels, 
cellulitis en minder soepele spieren en 
gewrichten

Naarmate je ouder wordt, neemt de hoeveelheid en aanmaak van het lichaamseigen 
collageen af. Dat begint ongeveer vanaf je 25ste. Vanaf die periode neemt het ver-
mogen om collageen aan te maken langzaam maar zeker af, tot je lichaam - rond je 
50ste - vrijwel niet meer in staat is om zelf collageen aan te maken.

De effecten van collageenafname zie je onder andere aan je huid, die voor een heel 
groot deel uit collageen bestaat. Het bindweefsel wordt minder stabiel, de huidelas-

www.jasperalblas.nl


5www.jasperalblas.nl

ticiteit neemt af en de huid wordt slapper en dunner. Hierdoor ontstaan rimpels en 
cellulitis.

De afname van collageen in het lichaam draagt daarnaast ook bij aan het minder soe-
pel worden van je spieren en gewrichten. Een schepje viscollageen (5 gram) per dag 
ondersteunt de lichaamseigen aanmaak van collageen.

Waarom collageen als 
supplement? 

Viscollageen komt het meest overeen met 
menselijk collageen

Collageen kun je dus als een supplement innemen. Er zijn verschillende soorten col-
lageen op de markt te verkrijgen, van zowel dierlijke als plantaardige oorsprong.

Viscollageen komt echter qua structuur het meest overeen met menselijk collageen 
(type 1), omdat het goed wordt opgenomen door ons lichaam. Veel beter dan bijvoor-
beeld collageen van rund, varken of plantaardig collageen.

Om je essentiële aminozuren mee aan te vullen

Ook als je veel dierlijke producten eet, is het bijna onmogelijk om alle essentiële ami-
nozuren die je cellen nodig hebben, binnen te krijgen. Viscollageen bevat één van de 
essentiële aminozuren (hydroxyproline) en dus de structuur die het meest overeen-
komt met die van lichaamseigen collageen.

Onderzoek toont positieve effecten aan 

Onderzoek toont aan dat het innemen van collageen positieve effecten heeft op de 
elasticiteit en vochtbalans van je huid. Je huid wordt weer steviger en gladder en 
rimpels kunnen door gebruik van collageen zelfs verminderen.

Je nagels en haren worden gezonder, sterker en gaan meer glanzen. Daarnaast kan 
collageen je botten versterken, de soepelheid van gewrichten bevorderen en ge-
wrichtspijn verminderen. Collageen is extra aan te raden voor vegetariërs, omdat zij 
dit eiwit veel minder binnen krijgen via hun voeding. 

www.jasperalblas.nl
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Waarom onze viscollageen? 

Onze viscollageen is van hoge kwaliteit en 
extra duurzaam

Lang niet alle collageen die verkrijgbaar is, is van goede kwaliteit. Sterker nog: er is 
veel rotzooi te vinden op de Nederlandse markt. Ik vond het belangrijk om, net als bij 
onze visolie, een supplement te ontwikkelen die niet alleen gezond is, maar ook van 
goede kwaliteit is én een zo’n laag mogelijke impact heeft op de visserij en het leven 
in de oceanen.

Na lang zoeken, hebben we in Noorwegen een producent gevonden die viscolla-
geen maakt uit de snijresten van wilde kabeljauw. Er wordt voor onze viscollageen 
dus géén extra vis gevangen! Daarom heeft onze viscollageen het MSC-keurmerk 
gekregen, het belangrijkste duurzame keurmerk voor vis.

Onze viscollageen is verrijkt met vitamine C

Vitamine C speelt een belangrijke rol in de vorming van lichaamseigen collageen. 
Daarnaast is van vitamine C zelf ook bekend en bewezen dat het een positief effect 
heeft op de huid en de weerstand. Ook beschermt het de huidcellen tegen schade en 
uv-straling.

Vitamine C zit veel in groenten en fruit en je kunt er gemakkelijk voldoende van uit je 
voeding halen. Eventueel kun je een tekort aanvullen met een supplement. Daarom is 
onze viscollageen verrijkt met een beetje extra vitamine C!

Onze viscollageen is gemakkelijk in te nemen

Een gemakkelijke en goede manier om collageen in te nemen is door middel van een 
poeder. Poeder werkt fijner dan tabletten, omdat je het gemakkelijk op kunt lossen. 
Ook wordt collageen in poedervorm sneller door je lichaam opgenomen. 

In een pot viscollageen (150 gram) zitten 30 doseringen, goed voor ongeveer één 
maand (al kun je er veel langer mee doen). Los een schepje (5 gram) op in bijvoor-
beeld een glas water, smoothie, thee, yoghurt of melk. 

www.jasperalblas.nl
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Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen visolie en viscollageen en kan ik ze  
naast elkaar gebruiken?

Dat kan. Het zijn twee verschillende producten met een andere werking. Visolie 
bestaat voor 100% uit vetten, deze heb je nodig voor je vetzuurbalans. Viscollageen 
bestaat 100% uit eiwitten, deze heb je nodig voor je botten, spieren, pezen, kraak-
been en bindweefsel.

Vanaf welke leeftijd moet ik collageen gaan gebruiken?
Vanaf je 25e levensjaar vermindert de natuurlijke aanmaak van collageen. Wij adviser-
en dus om vanaf je 25e te starten met een schepje (5 gram) viscollageen per dag.

Hoe gebruik ik het?
Los iedere dag het bijgeleverde maatschepje of een afgestreken eetlepel (5 gram) op 
in een smoothie, yoghurt, een glas water, melk of thee. Heb je een erg ongezonde 
levensstijl (gehad), dan kun je ook starten met twee schepjes per dag. Daarna schaal 
je af naar één schepje per dag.

Klik hier om de viscollageen te bestellen

www.jasperalblas.nl
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Waar smaakt het naar?
Onze viscollageen bestaat uit een poeder met een aardbeiensmaakje.

Wat zit erin?
Gehydrolyseerd viscollageen, acerolapoeder, natuurlijk aroma, natuurlijke kleurstof 
(bietenrood) en natuurlijke zoetstof (steviolglycosiden). 

Wat kost de viscollageen?
Één pot kost €29,95, drie potten kosten €74 (voordeel van €15) en zes potten kosten 
€129 (voordeel van €50). Je kunt onze viscollageen hier kopen.

Wat merk ik het meest als ik de viscollageen een tijdje gebruik?  
Als je al erg gezond eet en je fit voelt, zul jij waarschijnlijk op de korte termijn geen 
groot effect merken van het nemen van een viscollageen-supplement. Maar na een 
tijdje is de kans groot dat je merkt dat de kwaliteit van je haar en huid duidelijk ver-
schilt, óók als je niets verandert aan je voedingspatroon.

Kan mijn levensstijl invloed hebben op de aanmaak van collageen?
Jazeker! Te veel zon, roken en ongezonde, suikerrijke voeding kan het collageen in 
onze huid kapotmaken. Dus zeker als je een zonaanbidder bent/ bent geweest of als 
je rookt of dat hebt gedaan, is het de moeite waard om te kijken wat een viscolla-
geen-supplement voor jou kan doen.

Moet ik oppassen als ik een allergie heb?
Het viscollageenpoeder kan sporen van schaaldieren of sulfiet bevatten. Ben je hier 
allergisch voor, gebruik dit poeder dan liever niet of raadpleeg eerst een arts. 

Wat als ik niets merk van het effect?
Dat de impact van viscollageen niet meteen merkbaar is, betekent niet dat die er niet 
is. Want ‘onder de motorkap’ is het in je lichaam wel degelijk aan het werk. Bij een 
supplement als collageen merk je dat (meestal) niet meteen na de eerste week - dit 
kan een paar maanden nodig hebben.

Wanneer krijg ik de viscollageen geleverd?
Je bestelling wordt binnen twee werkdagen thuisbezorgd. Alle verzendingen worden 
verzorgd door PostNL.
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