
SUPPLEMENT: CETYL-M 
 
We krijgen regelmatig de vraag of de pup voedingssupplementen nodig heeft. Eigenlijk is het niet 
nodig, in vlees zit alles wat je nodig hebben. Maar toch geven wij de jonge en de oude honden (het 
eerste levensjaar en wanneer ze strammer worden) Cetyl-M. 
Cetyl-M is een zeer sterk middel op natuurlijke basis die de ontwikkeling van artrose tegen gaat, 
maar bij jonge honden ook het juist vormen van de gewrichten ondersteund. Door in het eerste jaar 
Cetyl-M te geven heb je later minder kans op gewrichtspijn. 
 
Het eerste jaar is één pil per dag voldoende. Bij oude honden is de dosering afhankelijk van de 
klachten. Als de oudere hond geen zware klachten heeft is twee pillen per dag voldoende. 
 
 

OVER CETYL-M 

 
Wat is Cetyl myristoleaat? 
Cetyl myristoleaat is een uniek veresterd vetzuur met unieke eigenschappen waarvan is aangetoond 
dat het de gezondheid, het functioneren en de mobiliteit van spieren en gewrichten ondersteunt. 
Dr. Harry Diehl ontdekte deze unieke eigenschappen toen hij werkte bij het ‘National Health 
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eigenschappen waarvan is aangetoond dat het de gezondheid, het functioneren en de mobiliteit van 
spieren en gewrichten ondersteunt. Dr. Harry Diehl ontdekte deze unieke eigenschappen toen hij 
werkte bij het ‘National Health Institute of Arthritis and Metabolic and Digestive Diseases’ in de jaren 
1960. Hij en zijn collega’s ontdekten dat een bepaalde familie muizen een biologische verbinding 
aanmaakte dat hen leek te beschermen tegen het ontwikkelen van artritis. Deze verbinding bleek 
Cetyl Myristoleaat te zijn. In zijn ruwe, pre-gesynthetiseerde vorm, is cetyl myristoleaat alleen te 
vinden in de Afrikaanse Kombo Nut (wilde nootmuskaat), walvisvet en rundvet.d Digestive Diseases’ 
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Cetyl myristoleaat maakt het verschil! 
Cetyl myristoleaat behoort tot de veresterde vetzuren (CFA) die van nature thuishoren in het 
menselijk/dierlijk lichaamCetyl myristoleaat behoort tot de veresterde vetzuren (CFA) die van nature 
thuishoren in het menselijk/dierlijk lichaam. Deze hebben een ontstekingsremmende en pijnstillende 
werking en worden makkelijk door het lichaam opgenomen. De meeste dieren - inclusief mensen, 
honden, katten en paarden - kunnen cetyl myristoleaat niet zelf aanmaken en moeten het dus 
verkrijgen uit externe bronnen.. Deze hebben een ontstekingsremmende en pijnstillende werking en 
worden makkelijk door het lichaam opgenomen. De meeste dieren - inclusief mensen, honden, 
katten en paarden - kunnen cetyl myristoleaat niet zelf aanmaken en moeten het dus verkrijgen uit 
externe bronnen. 
  



Hoe werkt Cetyl myristoleaat? 
Advanced Cetyl M® Formule ondersteunt gewrichtsweefsels en functioneert op cellulair niveau. Het 
blijkt dat cetyl myristoleaat de reactie van het immuunsysteem, dat gewrichtsontsteking op gang 
brengt en pijn en zwelling veroorzaakt, verandert. Cetyl M werkt in op drie manieren. 

1. Het ‘smeert’ de gewrichten en spieren door de kraakbeencellen te voeden, wat de 
flexibiliteit en mobiliteit bevordert. 

2. Het fungeert als een immuunsysteem modulator. Het is gebleken dat cetyl myristoleaat de 
reactie van het immuunsysteem op ontstekingen kan veranderen. 

3. Het werkt als natuurlijke ontstekingsremmer. 
 
In haar boek ’CMO: Cetyl Myristoleaat - Een natuurlijke behandeling voor artritis en andere 
gewrichts-gerelateerde ziekten‘, schrijft Rita Elkins "Als CMO in orale vorm is ingenomen, wordt het 
geabsorbeerd door het darmkanaal en migreert het via de bloedstroom naar de gewrichts 
receptorplaatsen waar het wordt opgenomen. Hoewel de precieze fysiologische mechanismen die 
betrokken zijn bij CMO therapie niet volledig bekend zijn, blijkt dat deze verbinding in feite de reactie 
van het immuunsysteem, dat gewrichtsontsteking op gang brengt en pijn en zwelling veroorzaakt, 
verandert. De aanwezigheid van CMO in de aangetaste gewrichten lijkt de ontstekingsreactie te 
blokkeren, wat resulteert in een stopzetting van de pijn en een afname van de zwelling." "CMO heeft 
de unieke mogelijkheid om gewrichtsontstekingen te verzachten en te stoppen. Het geeft een schild 
tegen deze immuunrespons met verbazingwekkende werkzaamheid en duurzaamheid ..." 
 
Voor meer informatie raden we het boek van Rita Elkins aan - ‘CMO: Cetyl Myristoleate - A natural 
treatment for arthritis and other joint-related diseases’ kijk op www.bol.com 
 
Voor meer onafhankelijke informatie over cetyl myristoleaat kunnen wij u verwijzen naar de 
volgende websites: 
Het Faché instituut 
The Arthritis and Glucosamine Information Centre 
Answers.com 
Answers.com 
Harry W. Diehl, Ph. D - hij ontdekte Cetyl Myristoleate 
 
Lees de ervaringen van mensen die Cetyl M® geven en/of CM Response™ gebruiken. 
 

Let op! 
Ondanks dat Cetyl-M een zeer goede ondersteuning is in de ontwikkeling van 
de botten van de pup moet je nog steeds heel voorzichtig zijn en de pup zeker 
niet overbelasten! 

http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/cmo/1001004000753444/index.html
http://www.fache-instituut.be/artikel/cetyl-veresterde-vetzuren-voor-artrosepati%C3%ABnten-en-sportmensen
http://www.glucosamine-arthritis.org/arthritis/cetyl-myristoleate-arthritis.html
http://www.answers.com/topic/cetyl-myristoleate
http://wiki.answers.com/Q/Is_cetyl_myristoleate_used_in_treating_rheumatoid_arthritis&src=ansTT
http://www.harrydiehl.com/index.html
http://www.harrydiehl.com/index.html
https://www.cetylm.nl/ervaringen.html

