
Voor huid, haar, nagels
en gewrichten in

topconditie:

BioSil®

Revolutionaire formule
silicium BioSil ch-OSA®

Waarom is BioSil®

revolutionair? 

Waarom is silicium belangrijk?
De kwaliteit van je huid, haar en nagels
hangt af van 3 proteïnen: collageen,
keratine en elastine. Silicium zorgt voor een
verhoogde aanmaak van deze beauty-
proteïnen.

Wat is ch-OSA®?
ch-OSA staat voor choline gestabiliseerd
orthosiliciumzuur, dit is een gepatenteerde
formule van BioSil®. De formule heeft
klinisch bewezen dat deze rimpels doet
vervagen, haar en nagels versterkt en het
beenderstelsel versterkt. Ch-OSA verhoogt
de collageenaanmaak.

Waarom is collageen belangrijk?
Collageen is één van de belangrijkste
bouwcomponenten van het lichaam. Het
maakt 75% uit van je huid en 30% van je
beenderen, in gewrichten tot 70% en 90%
bij pezen en ligamenten.

Vermindert collageen
met de leeftijd ?
Ja, vanaf 21 jaar begint de
collageenproductie af te nemen. Op
40-jarige leeftijd is het verlies ongeveer
1% per jaar. Gemiddeld genomen kun je
stellen dat collageen met 7% vermindert
elke 10 jaar. Gelukkig zorgt BioSil® voor de
aanmaak van collageen.

Wat is het verschil met BioSil® en andere
collageen producten?
BioSil® bevat geen collageen, maar zorgt
voor de aanmaak van collageen. Wanneer
je collageen opneemt, dan breekt je
lichaam het af, net als voeding. BioSil® zorgt
dat de collageenmakende cellen
geactiveerd worden.

Hoe komt het dat BioSil® in capsules zit?
ch-OSA is oorsponkelijk een vloeibare
formule. Dankzij unieke technologie van
“extrusie-spheronizatie” wordt de vloeibare
vorm drooggeblazen tot microballetjes die
in een vegetarische capsule worden
samengehouden.

Wat doet choline?
Choline stabiliseert niet alleen silicium,
maar helpt ook collageen te beschermen.
Het versterkt de aanvoer van silicium tot in
de celkern.

Wanneer mag ik
resultaat verwachten van BioSil®? 
De klinische studies zijn gebaseerd op 20
weken gebruik van BioSil®. Het sterker
worden van de nagels wordt voelbaar na 3
weken, het voller worden van het haar en
de verbeterde huidelasticiteit wordt tijdens
de tweede maand zichtbaar. 
Collageenaanmaak is een continu proces
van het lichaam; daarom wordt aanbevolen
BioSil® dagelijks te gebruiken.

Hoeveel moet ik innemen?
Eén ’s morgens en één ’s avonds. Hoger
doseren is niet nodig, we zijn ervan
overtuigd dat je het gewenste resultaat
bekomt met 2 capsules per dag.
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