Eficácia Comprovada
Reduz rugas
e linhas finas

Aumenta a
espessura do
cabelo

Aumenta a
elasticidade
da pele

Fortifica as
unhas de
forma
significativa

Aumenta a
força do
cabelo

Reconhecido pelas mulheres, premiado por especialistas.
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Este material fornece informação técnica adequada à tomada de decisão exclusiva do profissional de saúde, médico, nutricionista ou farmacêutico magistral. As substâncias (ingredientes em
sua forma isolada, necessitando prescrição e formulação magistral personalizada para serem utilizados) citadas são de total propriedade e responsabilidade de seus fabricantes.
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Porque beleza é
ser a melhor versão
de si mesma!

Considerado um dos melhores produtos
de beleza dos Estados Unidos.

POR QUE BIOSIL™ É A MARCA

LÍDER EM SILÍCIO?

BioSil™ é um complexo único e patenteado de ácido ortosilícico (OSA) estabilizado em colina.
Ações benéficas na saúde da pele, cabelos, unhas, ossos e articulações comprovadas em estudos, por meio da
ativação das vias de produção do colágeno.
A estabilização por colina é a tecnologia mais avançada conhecida atualmente. Ao serem complexadas, as
moléculas de OSA e colina garantem a estabilidade e a biodisponibilidade desse ingrediente inovador.
BioSil™, através da tecnologia ch-OSA™, oferece o produto em beadlets, um granulado estável que mantém o líquido
revestido, ideal para manipulação de cápsulas, diferente da complexação usual dessas moléculas que dá origem a
um produto líquido à temperatura ambiente, de difícil manipulação, pH extremamente ácido e baixa estabilidade.
Quando os beadlets são ingeridos, o líquido ch-OSA™ é prontamente absorvido pelo trato gastrointestinal, garantindo
total eficácia. Essa formulação é patenteada e exclusivamente comercializada sob a marca BioSil™, há mais de 20 anos.

Dose: 520mg

VANTAGENS

POR QUE

PRESCREVER BIOSIL™?

BioSil™ estimula a produção endógena
de colágeno. Desta forma, promove:

Poucas fibras
de colágeno.

Muitas fibras
de colágeno.

Pele flácida
e com rugas

Pele firme e
sem rugas

∙ Redução de rugas
∙ Aumento da firmeza da pele
∙ Fortalecimento das unhas e fios de cabelo

MECANISMO DE AÇÃO
O colágeno, produzido pelos fibroblastos, é uma proteína fibrosa, essencial para a manutenção da saúde da pele,
das unhas e dos cabelos.
Estudos demonstraram que BioSil™ é capaz de estimular os fibroblastos, promovendo a ativação das enzimas ornitina
aminotransferase, prolil-hidroxilase e lisil-oxidase. Deste modo, BioSil™ estimula a produção do colágeno pelo próprio
corpo, melhorando as condições gerais da pele e promovendo o fortalecimento das unhas e dos cabelos.
Ornitina Aminotransferase

BioSil™

Estímulo dos Fibroblastos

Ativação Enzimática

Molécula de Colágeno

cadeia α
Prolina

Lisina
Glicina

Ligam-se em blocos
de aminoácidos,
formando cadeia α

Prolil-Hidroxilase
Converte Prolina em
Hidroxiprolina

Aumento da Produção de Colágeno

Pró-Colágeno

Lisil-Oxidase
Estabilização
do Pró-Colágeno

Fibra de Colágeno

RESULTADOS CLÍNICOS
CABELOS

Estudo clínico com 50 mulheres, divididas entre
grupo placebo e BioSil™.
As voluntárias foram orientadas a não mudarem
suas dietas e produtos cosméticos foram proibidos.

Estudo clínico com 48 mulheres, entre 18 e
65 anos, com cabelos finos, randomizadas
entre grupos placebo e BioSil™.
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Fortalecimento dos cabelos
Primeiras 36 semanas

30% de
redução da
profundidade
das rugas com
BioSil™

Fragilidade das unhas (a.u)

Fragilidade das unhas
Resultados em 20 Semanas
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35% de
redução na
fragilidade
das unhas com
BioSil™

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

0,96

0,71

Resistência à quebra (N)

Profundidade das rugas
Resultados em 20 Semanas

Área da secção transversal (mm² x 2-3)

Alteração na profundidade das rugas

PELES E UNHAS
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Cabelos 13,1%
mais fortes com
BioSil™
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Espessamento dos cabelos
Primeiras 36 semanas
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Diâmetro
capilar 12,8%
maior com
BioSil™
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