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Silicium, een onmisbaar 
element voor het lichaam

Silicium is een belangrijk sporenelement. 
Vroeger was voeding rijk aan silicium maar 
door bewerking en intense raffinering is 
de hoeveelheid in voedingsmiddelen sterk 
gedaald. Onvoldoende inname van silicium 
heeft zichtbare gevolgen. Daarom wordt 
silicium beschouwd als een onmisbaar ele-
ment voor het lichaam.

Uniek, natuurlijk en goed opneembaar

Silicium bestaat in verschillende soorten 
maar alleen goed opneembare vormen zijn 
nuttig. Alle formules uit het Fytosil-gamma 
zijn ontstaan na jarenlang wetenschappe-
lijk onderzoek. Het resultaat? Een unieke 
samenstelling met natuurlijke ingrediënten 
en de best opneembare siliciumvorm.

Voor de goede verzorging van de huid, haren en nagels zijn verschillende stoffen 
nodig. Fytosil skin, hair & nails bevat de beste zoutvormen van zink, biotine en seleni-
um in een evenwichtige hoeveelheid. Deze elementen helpen huid, haren en nagels 
gezond houden.

GEBRUIK
Schudden vóór gebruik. Neem 2 x 15 ml per dag in maatbekertje. Op kamertemperatuur en buiten 
directe invloed van de zon bewaren. Niet in de koelkast plaatsen! Het product niet aanraken met glas.

INGREDIËNTEN (hoeveelheid per 30 ml)
Water, Kiezelzuur 43,8 mg (Silicium: 12,75 mg), Xylitol (stabilisator), Collageen hydrolysaat 90 mg 
(product op basis van vis), Hyaluronzuur 2,7 mg, Zinkbisglycinaat 6,75 mg (waaronder Zinc: 1,5 
mg 15% RI*), met seleen verrijkte gist 3,75 mg (waaronder seleen 8,4μg 15,3% RI*), D-biotine 7,8 
μg (15,6% RI*), Stabilisatoren: guarpitmeel, xanthaangom; aroma’s; Emulgator: arabische gom; 
Zuurteregelaars: citroenzuur, calciumgluconaat.

skin, hair & nails

organisch silicium 
met zink, biotine, hyaluronzuur en collageen

Bewerkt voedsel bevat minder silicium

Siliciumbehoefte stijgt met de leeftijd

Als inwendig cosmeticum draagt silicium bij 
tot een stralend lichaam. Maar op oudere 
leeftijd neemt de hoeveelheid silicium aan-
zienlijk af. Toediening van goed opneem-
baar silicium vanaf 40 jaar is aan te bevelen 
om optimaal te functioneren. 
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Afname van siliciumgehalte door de leeftijd

Celmembraan

Andere vormen 
van silicium

Fytosil

Sporenelementen

Uniek, natuurlijk en goed opneembaar



original

organisch silicium 
met heermoes en brandnetel

flex

organisch silicium
met glucosamine en MSM

osteo

organisch silicium
met calcium en vitamine D3

Fytosil Original. Voel de kracht van de natuur op elke leeftijd.
Soepel bewegen. Alleen wanneer het moeilijk gaat, beseffen we hoe belangrijk het 
is. Fytosil Flex bevat grote brandnetel om de gewrichten, spieren en pezen soepel te 
houden. 

Beenderen leven. Continu ontstaat nieuw bot en verdwijnen oude beencellen. 
Calcium (kalk) en vitamine D3 zijn belangrijk voor een goede botgezondheid. Calcium 
en vitamine D3 dragen bij tot de instandhouding van normale botten.

GEBRUIK
Neem 20 ml per dag in maatbekertje. Op kamertemperatuur en buiten directe invloed van de zon 
bewaren. Niet in de koelkast plaatsen! Het product niet aanraken met glas.

INGREDIËNTEN (hoeveelheid per 20 ml)
Water, Siliciumzuur: 58,4 mg (Silicium: 17 mg), Heermoes (Equisetum arvense) 1,5 mg, Grote 
brandnetel (Urtica dioica) 1,5 mg, aroma’s, fosforzuur (stabilisator)

GEBRUIK
Neem 20 ml per dag in maatbekertje. Op kamertemperatuur en buiten directe invloed van de zon 
bewaren. Niet in de koelkast plaatsen! Het product niet aanraken met glas.

INGREDIËNTEN (hoeveelheid per 20 ml)
Water, Siliciumzuur: 58,4 mg (Silicium: 17,24 mg), MSM (Methylsulfonyl methaan) 400 mg, 
Glucosaminesulfaat 2KCl 300 mg (product op basis van schaaldieren), Grote brandnetel (Urtica dioica) 
1,5 mg, aroma’s, fosforzuur (stabilisator)

GEBRUIK
Schudden vóór gebruik. Neem 15 ml per dag in maatbekertje. Op kamertemperatuur en buiten 
directe invloed van de zon bewaren. Niet in de koelkast plaatsen! Het product niet aanraken met glas.

INGREDIËNTEN (hoeveelheid per 15 ml)
Water, Calciumzouten van citroenzuur 1,9g (waaronder Calcium : 400mg 50%RI*), Kiezelzuur 
35mg ( Silicium : 10mg), Cholecalciferol (Vit.D3 : 10μg/400 IU 200% RI*), stabilisatoren: fosforzuur, 
guarpitmeel, xanthaangom; aroma’s, zoetstof: steviolglycosiden (stevia-extract).


