
FOREVER YOUNG

BIOSIL ch-OSA® FOREVER YOUNG

DE WETENSCHAP VAN GEZONDHEID EN SCHOONHEID - KLINISCH BEWEZEN!

factsheet voor professioneel gebruik

Beschrijving
• Geeft bescherming aan je 3 schoonheidseiwitten: collageen, keratine en elastine
• Goed voor huid, haar en nagels, bloedvaten en botten (gewrichten)
• Verbetert gewrichtsaandoeningen en spierblokkades
• Sneller herstel bij wondes, revalidatie, chirurgische ingrepen, …
• Anti-oxidante werking

Samenstelling
• Silicium (choline-gestabiliseerd-orthosiliciumzuur  ch-OSA®)  5 mg per capsule
  In ons lichaam is dit sporenelement (mineraal) een belangrijk onderdeel van ons bindweefsel,  helpt het lichaam 

op te bouwen.
• Choline (choline-gestabiliseerd-orthosiliciumzuur ch-OSA®)  100 mg per capsule
  Eén van de weinige natuurlijke stoffen die in staat is de hersenbarrière te doordringen. In de hersenen produceert 

dit vitamine een stof die noodzakelijk is voor het goed functioneren van het geheugen. Choline houdt ook de 
cholesterolvorming onder controle en verhindert dat cholesterol zich tegen de vaatwand afzet.

Goed om te weten: De conditie van je haar, huid en nagels is in grote mate afhankelijk van 3 eiwitten: 
•  Collageen vult de huid op zodat fijne lijntjes en rimpels verminderen. Collageen is tevens essentieel voor sterke 

botten en soepele gewrichten.
•  Keratine is opgeslagen in de haarschacht en bepaalt het volume, de sterkte en de elasticiteit van het haar.
•  Elastine zorgt ervoor dat de huid elastisch blijft zodat de vorming van fijne lijntjes en rimpels wordt voorkomen.

BioSil’s ch-OSA®: de wetenschappelijke doorbraak in collageen
Collageen is één van de belangrijkste bouwstenen van het menselijk lichaam. Meer dan een derde van de lichaams-
eigen eiwitten bestaan uit collageen. De huid is voor 75 % uit collageen opgebouwd. Collageen is een onmisbare 
structurele component in botten, gewrichten en vitale organen. Collageen is essentieel voor een mooie huid, een 
goede conditie van haar en nagels en het behoud van sterke botten en soepele gewrichten. Vanaf de leeftijd van 21 
jaar vermindert het collageen in de huid met 1 % per jaar. Rond de leeftijd van 30 jaar worden de gevolgen daarvan 
zichtbaar: de vorming van diepe rimpels, het dunner worden van het haar en het brozer worden van haar en nagels.
Recente wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat BioSil® de aanmaak van lichaamseigen collageen bevor-
derd. Zo werd in dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische studies aangetoond dat ch-OSA®, het gepatenteerd, 
actief bestanddeel van BioSil®, fijne lijntjes en rimpels helpt te verminderen, de elasticiteit van de huid verhoogt,  
het haarvolume en de sterkte van het haar en nagels verbetert, en helpt bij het behoud van sterke botten en  
soepele gewrichten.

• Contra-indicatie: geen. Gezien geen bewijs voorhanden: niet bij zwangerschap of borstvoeding
• Gebruiksaanwijzing: Neem 1 capsule, tweemaal per dag
• Vorm & Inhoud: Potje met 60 capsules in doosje

   


