COMBINE A
TECNOLOGIA E
EXCLUSIVIDADE
DE BIOSIL™
PARA OSSOS E
ARTICULAÇÕES

BioSil™ é um complexo único e patenteado de ácido ortosilícico (OSA) estabilizado em colina.
Suas ações benéficas na saúde da pele, dos cabelos, das unhas, dos ossos e das articulações são
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 a colina garantem a estabilidade e a biodisponibilidade deste ingrediente
inovador. Através desta combinação, denominada ch-OSA™, oferecemos o produto em beadlets,
um granulado estável, que mantém o líquido revestido, ideal para manipulação de cápsulas. Essa
formulação é patenteada e exclusivamente comercializada sob a marca BioSil™, há mais de 20 anos.

Vantagens

COMPROVADAMENTE
SEGURO E
BIODISPONÍVEL

ESTUDOS
INDEXADOS NO
BANCO DE DADOS
PUBMED

Dose Indicada: 520mg.

FORMA EXCLUSIVA
DE BEADLETS =
MAIOR
ESTABILIDADE

TECNOLOGIA
PATENTEADA
CH-OSA™

APROVADO E
COMERCIALIZADO
MUNDIALMENTE

CERTIFICADO DE
SEGURANÇA EFSA
(EUROPEAN FOOD
SAFETY AUTHORITY)

Mecanismo de Ação
Estudos demonstraram que a deficiência nutricional do silício, elemento presente em diversos tecidos do
corpo, reduz a síntese de colágeno nos ossos e nas cartilagens.
BioSil™ estimula os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno, o que promove a ativação das
enzimas ornitina aminotransferase, prolil-hidroxilase e lisil-oxidase, que têm funções-chave nesse processo.
Sendo assim, BioSil™ aumenta a produção de colágeno por essas células, melhorando as condições ósseas
e articulares.
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Resultados Clínicos
RESULTADOS CLÍNICOS - OSTEOPOROSE

Cálcio +
Vitamina D

PINP (µg/ml)

Estudo Clínico com 184 mulheres
com osteopenia ou osteoporose,
porém saudáveis, randomizadas
em grupos placebo e BioSil™.
BioSil™ + Cálcio +
Vitamina D
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RESULTADOS CLÍNICOS - ARTICULAÇÃO
Estudo Clínico com
166 pacientes
com osteoartrite
de joelho,
randomizados
em grupos
placebo e BioSil™.
BioSil™ + Cálcio +
Vitamina D
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Redução dos níveis séricos dos marcadores
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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.

Entre em contato com a Infinity Pharma® - canalmedico@infinitypharma.com.br
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