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BIOSIL CAPSULES BIOSIL DRUPPELS

60 caps 120 caps 30 ml

Dosering 2x1 caps/dag 2x5 druppels/dag

Verpakking 30 dagen 60 dagen 60 dagen

CNK 2703-452 3097-037 1084-060

Prijs €  33,95 € 63,95 € 29,95

Nut N° 639/32 639/31

BioSil® is een voedingssupplement (NUT 639/31 – 639/32) en mag niet als vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Dat kan !

Droomt u ook van
Een jonge, stralende en egale huid?

Een weelderige haardos met glanzend, dik haar?
Mooie en sterke nagels?

Advanced Collagen Generator®

dankzij de unieke, gepatenteerde  
en klinisch bewezen formule van



Advanced Collagen Generator®

Werking op huid - haar - nagels

Vanaf 21 jaar neemt het collageen gehalte in uw lichaam af. De huid wordt 
dunner en minder elastisch. Inname van collageen supplementen (vaak van 
koe of varken afkomstig) heeft geen zin want deze worden zoals voeding 
afgebroken door uw lichaam. Het is belangrijk om collageen aan te maken met 
uw eigen DNA! Wetenschappelijke studies* hebben aangetoond dat het actief 
bestanddeel van BioSil®, met name de unieke gepatenteerde formule van 
choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur, de cellen in uw huid (de fibroblasten) 
stimuleert om lichaamseigen collageen te maken en uw bestaand collageen 
te beschermen van verdere afbraak.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Daarnaast is er ook een verhoogde productie van keratine en elastine, ook 
wel de ‘beauty-proteïnes’ genoemd en die ook een belangrijke rol spelen 
in het verkrijgen van sterke nagels, elastische huid en volumineus en 
sterk haar. 

De wetenschap achter BioSil®

BioSil’s verbazingwekkende resultaten werden bewezen in dubbelblinde, 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken.  

Onafhankelijke wetenschappers aan de universiteiten van Antwerpen, Brussel, 
Cincinnatti, Londen en Cambridge hebben de werkzame bestanddelen en de 
veiligheid van BioSil® getest.

*Referenties klinische studies 

Barel et al. 2005, Archives of Dermatological Research 297, 147-153. / Wickett et al. 2007, 
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Demeester N, Clarys P, Vanden Berghe D, Calomme M. Effect of oral intake of choline-stabilized 
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VEROUDERDE HUID

> Verminderd collageen gehalte
> Unidirectioneel collageen netwerk

Lage ‘bounce-back’ factor 

Verlies aan huidelasticiteit
Vorming van blijvende rimpels

Hoge ‘bounce-back’ factor 

Stevige, elastische huid  
Preventie en vermindering van rimpels

JONG UITZIENDE HUID

> Optimaal collageen gehalte 
> Multi-directioneel collageen netwerk 


