
SILICIUM PLATINUM, de “collageenpromotor” met bewezen gunstige werking op huid, haren, nagels en botten.

Er zijn heel wat siliciumpreparaten op de markt, maar helaas weinig die echt werken! Voor siliciumverbindingen 
geldt namelijk nog meer dan voor andere voedingssupplementen: het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt 
dat telt. SILICIUM PLATINUM van Mannavital bevat met choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur (Ch-OSA®) een 
wetenschappelijk onderzochte en zeer goed opneembare siliciumverbinding met een bewezen gunstige werking 
op de verouderende huid, op futloze, dunne haren, broze nagels en poreuze botten. gewrichten.

Belangrijkste indicaties van SILICIUM PLATINUM:

1. VEROUDERENDE EN GEDEVITALISEERDE HUID: om de rimpelvorming af te remmen en de elasticiteit te verhogen. 20 weken inname van choline-
gestabiliseerd orthosiliciumzuur (10 mg silicium per dag) zorgt gemiddeld voor 30 % afname van de rimpeldiepte en voor 89 % toename van de 
elasticiteit van de huid in vergelijking met placebo1.

2. FIJNE, FUTLOZE EN AFBREKENDE HAREN: worden sterker, volumineuzer en meer glanzend. Na 36 weken inname van choline-gestabiliseerd 
orthosiliciumzuur (10 mg silicium per dag) wordt het haar gemiddeld 13,1 % sterker en 12,8 % dikker in vergelijking met placebo2.

3. BROZE, AFBREKENDE NAGELS: worden steviger en minder broos. Na 20 weken inname van choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur (10 mg silicium 
per dag) neemt de gemiddelde index voor broosheid neemt af van 0,96 tot 0,713.

4. OSTEOPOROSE, OSTEOPENIE: 2 % toename van de botdensiteit in de heup na 1 jaar inname van choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur (6 mg 
silicium per dag) in vergelijking met de placebogroep bij vrouwen met osteopenie of osteoporose4.

5. ARTROSE, ARTRITIS, GEWRICHTSLAST: kraakbeen bestaat voor 70 % uit collageen, waardoor ook verbetering van gewrichtsklachten door Ch-OSA 
mag verwacht worden. Bij mannen met knie-artrose trad na 12 weken (in vgl met placebo) al een significante afname op van gewrichtsklachten 
(minder pijn en stijfheid, betere functie), gemeten volgens de internationale WOMAC-schaal5. Parallel daarmee zag men een duidelijke afname van de 
cartilage oligomeric matrix protein (COMP), een merker voor kraakbeenaantasting, die in de placebogroep toenam.    

6.  PREVENTIE en AANPAK VAN HART- EN VAATZIEKTEN: silicium draagt bij tot de elasticiteit van de bloedvaten en heeft - zeker in synergie met 
componenten zoals vitamine K2, omega-3-vetzuren en gefermenteerde knoflook - zijn nut in de gezondheid van de bloedvaten.

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE   SILICIUM PLATINUM

Actief ingrediënt: choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur (Ch-OSA®), met 1 mg actieve silicium per druppel. 
Ondanks de moeilijke naam, is choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur niets anders dan de verbinding waaronder 
silicium in de natuur voorkomt (orthosiliciumzuur), gebonden aan choline, een stof die wordt beschouwd als een 
lid van de B-vitaminen en die een belangrijk deel uitmaakt van lecithine. De cholinecomponent zorgt er niet alleen 
voor dat orthosiliciumzuur stabiel blijft en goed wordt opgenomen in de darmen, ze zorgt er ook voor dat silicium 
vlot passeert doorheen het celmembraan van de bindweefselproducerende cellen. Aldus wordt de productie van de 
3 schoonheidseiwitten bevorderd: collageen, elastine en keratine. SILICIUM PLATINUM is hierdoor in de eerste plaats 
een “collageenbooster” voor weefsels die zeer rijk zijn aan collageen: huid, botten en kraakbeen.

Gebruik: 2 maal 5 druppels/dag mengen in ¼ glas water of vruchtensap en onmiddellijk opdrinken.
Nu met een verbeterde smaak: bosbesextract

Hoe SILICIUM PLATINUM combineren voor meer succes:
- Voor een jongere, elastische huid: combineer SILICIUM PLATINUM met dagelijks 2 tabletten CARTILATON, dat ook de collageenaanmaak 

stimuleert, en/of met ASTAXANTHINE PLATINUM, het sterkste antioxidans voor de huid en/of VITAMINE C PLATINUM (ook belangrijke 
rol in collageenaanmaak)

- Voor sterke haren en nagels: combineer SILICIUM PLATINUM met MSM PLATINUM en eventueel met een goed BIOTINEpreparaat
- Voor stevige botten: combineer SILICIUM PLATINUM zeker met OSTEOTON (met 2000 IU vit. D3/dag) en eventueel met extra VITAMINE 

D3 PLATINUM en/of VITAMINE K2 PLATINUM
- Voor soepele gewrichten: combineer SILICIUM PLATINUM met dagelijks 4 capsules CARTILATON (binnenkort verkrijgbaar) of met 

TRIOMOVE
-  Voor gezonde, elastische bloedvaten: combineer SILICIUM PLATINUM met KYOLIC EPA PLUS K2 (gefermenteerde knoflook + visolie + 

vit K2) of met VITAMINE K2 PLATINUM
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leer te breken in de placebogroep 13,1 % hoger dan in de placebogroep. Op doorsnede waren de haren in de Ch-OSA®-groep 12,8 % dikker dan die in 
de placebogroep.

3. Zie studie onder punt 1: in een schaal voor broosheid van de nagels zag men de broosheid afnemen in de Ch-OSA®-groep van 0,91 naar 0,71 (geen 
verandering in de placebogroep)

Microreliëf van de huid voor (links) en na 20 weken (rechts). Het  multidirectionele patroon van 
ondiepe rimpels (rechts) suggereert een jongere huid met een beter ontwikkeld collageennetwerk
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5. Geusens P. et al. Effect of choline-stabilized orthosilicic acid on symptoms of knee osteoarthritis in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.


