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Wat is Groenlipmossel?
De Groenlipmossel is een mosselsoort (weekdier) dat uitsluitend leeft in de zuivere wateren van 
de Marlborough Sounds in Nieuw-Zeeland. Het dankt zijn naam aan de groene schelprand en 
heeft vrijwel dezelfde uiterlijke kenmerken als de mossel die wij kennen. 
Na publicatie van verschillende succesvolle klinische studies is er een industrie ontstaan voor 
het verwerken van Groenlipmosselen voor gewrichtsproducten. De kwaliteit van deze producten 
verschilt nogal vanwege variaties in het verwerkingstraject van de mossel en in de toedienings-
vorm van het eindproduct.
Het product wordt in toenemende mate voorgeschreven bij dieren die een verhoogde kans 
hebben op artrose of bij dieren die artroseverschijnselen hebben.

Wat zit er allemaal in Groenlipmossel?
Omega 3-vetzuren
Groenlipmossel bevat naast de bekendste Omega 3-vetzuren EPA (eicosapentaeenzuur), DHA 
(docosahexaeenzuur) en ALA (alfa-linoleenzuur) ook SDA (Stearidonzuur), ETE (eicosatrieen-
zuur), DTA (docosatetraeenzuur), DPA (docosapentaeenzuur) en in de natuur zeldzame ETA 
(eicosatetraeenzuur). Deze vetzuren vormen bij elkaar een zeer zeldzaam palet. Deze ome-
ga-3-vetzuren bevinden zich in de donkeroranje gekleurde olie van de Groenlipmossel en 
hebben een ontstekingsremmende werking. EPA en DHA dragen bij aan een normale werking 
van het hart, en de hersenfunctie.

Furaanvetzuren
Bij een recent onderzoek is ontdekt, dat na verwijdering van de Omega 3-vetzuren, er nog 
steeds een ontstekingsremmende component in dit product aanwezig was. Deze component is 
vervolgens geïdentificeerd als ‘furaanvetzuur’. Bij het onderzoek bleken deze furaanvetzuren de 
ontsteking ook te kunnen remmen, in een mate die zowel EPA als Naproxen overtrof.

Glycosaminoglycanen
De Groenlipmossel is van nature een bron van glycosaminoglycanen, zoals Glucosamine en 
Chondroïtine-4 en -6 sulfaat. Glycosaminoglycanen vormen een belangrijk bestanddeel voor 
collageenrijke weefsels in het lichaam, zoals kraakbeen, bindweefsel en tussenwervelschijven. 
Het is dus overbodig om naast Groenlipmossel ook Glucosamine- of 
Chondroïtinepreparaten te gebruiken.

Antioxidanten
De antioxidanten uit de Groenlipmossel helpen de lichaamscellen en 
weefsels te beschermen tegen vrije radicalen, waardoor het ook vroeg-
tijdige veroudering tegengaat.

Al de bovenstaande stoffen hebben een zeer positief 
effect op de mobiliteit van uw huisdier, het herstel van 
kraakbeen en het onderhoud van de gewrichten. Daar-
naast draagt het bij aan een goede hart- en hersen-
functie en is het ook goed voor de luchtwegen.
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Welke vormen van Groenlipmossel zijn bij ons beschikbaar?
Mobiliteit Groenlipmossel 250 g
Een complete formule in poedervorm voor smering en ondersteuning van pezen, 
kraakbeen, banden en gewrichten. Door middel van een maatschepje is het een-
voudig om de juiste hoeveelheid over de voeding te strooien. 
Sommige honden, afhankelijk van de hond en het ras, moeten in het begin even 
aan de smaak wennen. De meeste Labradors zullen het zonder bij na te denken 
verorberen, de kleine rassen zoals de Chihuahua en de Teckel zijn vaak iets 
minder gemakkelijk te overtuigen.

Samenstelling
Groenlipmossel, MSM, Glucosamine, Chondriotinesulfaat, Natriumhyaluronaat, 
Vitamine C

Dosering
Eerste 7 dagen 5 gram per dag

Daarna onderhoud:

<10 kg  1 g per dag
10 - 25 kg 2 g per dag
> 25 kg 3 g per dag

Ook online te bestellen via www.dbzz.nl voor €18,95

Synopet Cani-Syn 75 ml en 200 ml
Cani-Syn bevat vloeibare Groenlipmossel, waardoor de oorspronkelijke samenstel-
ling en verhouding van de natuurlijke Groenlipmosselingrediënten zijn behouden. 
Vanwege de vloeibare vorm is het eenvoudig over het voer te verspreiden. Uw 
hond ziet dit als een sausje en merkt niet dat hij iets toegediend krijgt voor de 
gezondheid. Cani-Syn smaakt en ruikt naar vis waardoor de meeste honden dit wel 
lekker vinden en misschien zelfs zien als een lekker extraatje.

Samenstelling
Groenlipmossel, Curcumine, Zwarte bes-blad, Vitamine D3, Vitamine C

Dosering
Eerste 7 dagen 5 ml per dag

Daarna onderhoud:

<10 kg  3 ml per dag
10 - 30 kg 5 ml per dag
30 - 45 kg 7,5 ml per dag
> 45 kg 10 ml per dag

- Eén Cani-Syn kuur duurt normaal 40 dagen
- Bij kleine honden tot 10 kg is een kuur van 25 dagen doorgaans lang genoeg
- In verband met de beperkte houdbaarheid na openen adviseren we voor honden  
  tot 10 kg de kleine flacon met 75 ml te gebruiken. Honden vanaf 10 kg kunnen de 
  flacon met 200 ml gebruiken.
- Doorgaans zijn 2 kuren per jaar voldoende

Ook online te bestellen via www.dbzz.nl 
75 ml voor €17,95
200 ml voor €41,95



True Hemp Treats Hip + Joint 50 g
Deze graan- en glutenvrije zachte snacks zijn verrijkt met hennep, kurkuma en 
Groenlipmossel om gewrichten gezond en pijnvrij te houden.

Samenstelling
Verse kip (72%), hennepzaad (15%), hennepblad (5%), groenlipmosselpoeder 
(3%), kurkumawortel (0,7%), psyllium, cellulose, natriumchloride, gedroogde 
yucca.

Dosering

0-5 kg  1 stuk
5-10 kg 1-2 stuks
10-20 kg 2-4 stuks

Ook online te bestellen via www.dbzz.nl voor €4,95

True Hemp Dental Sticks 100 g
Deze graanvrije dental sticks zijn verrijkt met hennep, kurkuma en Groenlipmossel 
om gewrichten gezond en pijnvrij te houden. Tegelijkertijd helpen ze ook de tanden 
schoon te houden.

Samenstelling
Verse kip (10%), hennepzaad (4%), hennepblad (4%), groenlipmosselpoeder (3%), 
kurkumawortel (0,75%), zeoliet (1,5%), hennepolie (1%), zeewier (1%), erwtenzet-
meel, aardappelzetmeel, glycerine

Dosering

0-5 kg  1 stick
5-10 kg 1-2 sticks
10-20 kg 2+ sticks

Ook online te bestellen via www.dbzz.nl voor €3,50
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