
Μαλλιά
Δέρμα
Νύχια

Δείξτε 

Νεότεροι
Δείξτε 

Ομορφότεροι
Δείξτε 

Υγιέστεροι

Ανακαλύψτε το μυστικό του

BioSil®

H πρώτη και μοναδική 
γεννήτρια κολλαγόνου†

Κλινικά αποδεδειγμένο
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† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

Ανακτήστε το Χαμένο Κολλαγόνο†

Δημιουργήστε Νέο Κολλαγόνο†

Προστατέψτε το Υπάρχον Κολλαγόνο†

Δείξτε 

Νεότεροι
Δείξτε 

Ομορφότεροι
Δείξτε 

Υγιέστεροι
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† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

Ανακαλύψτε την ευεργετική δράση του BioSil®!
Ανακαλύψτε τον τρόπο δημιουργίας 

του δικού σας κολλαγόνου
Θέλετε απαλό και λαμπερό δέρμα; Μαλλιά με όγκο και λάμψη; Δυνατά και υγιή νύχια; Όλα τα προηγούμενα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποσότητα και την ποιότητα του κολλαγόνου στον οργανισμό σας. Τώρα με το BioSil®, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε το χαμένο κολλαγόνο, να 
δημιουργήσετε νέο κολλαγόνο και να προστατεύσετε το υπάρχον κολλαγόνο σας. † Το BioSil® είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι προκαλεί αύξηση της 
ελαστικότητας του δέρματος κατά 89,0%, μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων κατά 30,0%, αύξηση της πυκνότητας των μαλλιών κατά 12,8% 
και σημαντική ενίσχυση των νυχιών. † Ανακαλύψτε τα ευεργετικά αποτελέσματα του BioSil®!

ΕΠΊΔΡΑΣΗ BIOSIL® ΣΤΑ ΜΑΛΛΊΑ ΣΑΣ
• Αύξηση της πυκνότητας των μαλλιών 
 κατά 12.8%**†

• Αύξηση της αντοχής των μαλλιών κατά 13.1%**†

ΕΠΊΔΡΑΣΗ BIOSIL® ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ
• Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων 
 κατά 30.0%‡†

• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος
 κατά 89.0%‡†

ΕΠΊΔΡΑΣΗ BIOSIL® ΣΤΑ ΝΎΧΊΑ ΣΑΣ 
• Σημαντική ενίσχυση των νυχιών‡†

ΕΠΊΔΡΑΣΗ BIOSIL® ΣΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΣΑΣ
• Αύξηση δημιουργίας κολλαγόνου†

• Προστασία του νέου και του υπάρχοντος 
κολλαγόνου†

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα
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† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

Η περίοδος μείωσης του κολλαγόνου
Αναφορικά με την απώλεια κολλαγόνου

Μετά την ηλικία των 21 ετών, τόσο το κολλαγόνο όσο και η ελαστίνη μειώνονται κατά 1,5% ετησίως. Η απώλεια κολλαγόνου μπορεί να οφείλεται σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως κακή διατροφή, κάπνισμα, στρες και έκθεση στον ήλιο), καθώς επίσης και στη φυσική διαδικασία της γήρανσης. 
Τα καλά νέα είναι ότι ανεξάρτητα από την αιτία που προκαλεί τη μείωση, το BioSil® μπορεί να βοηθήσει.

Ηλικία 21 ετών, έναρξη της μείωσης του κολλαγόνου

Ηλικία  30  45  60

Εμμηνόπαυση

1. Ξεκινώντας από την ηλικία των 21 ετών, το κολλαγόνο και η 
ελαστίνη μειώνονται κατά 1%-1.5% κάθε χρόνο.

2. Το πάχος του δέρματος μιας γυναίκας μειώνεται 7% κάθε 10 
χρόνια.

3. Τα πρώτα 5 χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, το κολλαγόνο 
μειώνεται 6% ετησίως.

4. Το κολλαγόνο μπορεί να βοηθήσει επίσης στη διατήρηση υγιών 
οστών.

5. Η ηλιακή έκθεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες που συμβάλλει στην καταστροφή του κολλαγόνου 
του δέρματος.

6. Το κάπνισμα, το άγχος και η κακή διατροφή συμβάλλουν στην 
απώλεια κολλαγόνου και ελαστίνης.

7. Το δέρμα μπορεί να χάσει έως και το 80% του πάχους του λόγω 
απώλειας του κολλαγόνου και της ελαστίνης.

8. Η απώλεια ελαστίνης έχει αντίκτυπο και στη σωστή λειτουργία 
των οργάνων και των ματιών.

9. Η μείωση των οιστρογόνων προκαλεί απώλεια κολλαγόνου.

10. Τα υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης καταστρέφουν το κολλαγόνο.
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† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

BioSil®: H επανάκτηση του κολλαγόνου
Η δύναμη πίσω από την επιστήμη του κολλαγόνου

BioSil® κλινικές δοκιμές, η μόνη έγκυρη επιστημονική «απόδειξη»
Σήμερα, βλέπετε προϊόντα που χρησιμοποιούν λέξεις όπως «κλινικά μελετημένο» ή «κλινικά δοκιμασμένο». Ωστόσο στον επιστημονικό κόσμο, 
υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των εννοιών «κλινικά αποδεδειγμένο» και «κλινικά δοκιμασμένο». Η μόνη έγκυρη επιστημονική «απόδειξη» είναι 
η τυχαία, διπλή τυφλή, κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Αυτά τα αυστηρά πρότυπα ακολουθεί και ο σχεδιασμός κλινικών δοκιμών 
που χρησιμοποιεί το BioSil®, τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αποτελεσματικότητά του.

BioSil®, σχεδιασμένο με ασφάλεια
Θα χαρείτε να μάθετε ότι το BioSil® λειτουργεί εντελώς φυσικά, δεν περιέχει τεχνητά συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης ή χρώματα και έχει 
σχεδιαστεί από ιατρούς και ερευνητές προερχόμενο από βιώσιμη προέλευση, έχει πιστοποιηθεί με GMP, δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένα 
συστατικά και γλουτένη και είναι σύμφωνο με τις οδηγίες του FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ).

ΚΛΊΝΊΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΊΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων κατά 30.0%‡†

• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος κατά 89.0%‡†

• Αύξηση του πάχους της τρίχας κατά 12.8%**†

• Ενίσχυση και αύξηση της αντοχής των μαλλιών κατά 13.1%**†

• Ενίσχυση των νυχιών‡†

“Απαλό και σφριγηλό δέρμα!”

“Αισθάνομαι το δέρμα 
μου τόσο απαλό!’’

“Λατρεύω το πόσο δυνατά 
και ανθεκτικά στο σπάσιμο 
είναι τα νύχια μου!”

‘‘Απαλό και όμορφο δέρμα!’’

“Τώρα έχω δυνατά μαλλιά 
με πλούσιο όγκο!”

“Λατρεύω τα μαλλιά 
μου, τόσο εύκολα στο 

χτένισμα!”

ΓΎΝΑΊΚΕΣ ΠΟΎ ΕΛΑΒΑΝ BIOSIL®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δημιουργήστε το δικό σας κολλαγόνο - Μην το λαμβάνετε μέσω συμπληρωμάτων
Το BioSil® παράγει κολλαγόνο, δεν παράγεται από κολλαγόνο. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν 
από εκείνους που επιθυμούν τα πραγματικά οφέλη του κολλαγόνου (και της υγείας). «Δημιουργήστε το δικό σας κολλαγόνο, μην το λαμβάνετε 
μέσω συμπληρωμάτων». Γιατί; Η επιστημονική πραγματικότητα είναι ότι το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη. Όταν καταναλώνετε κολλαγόνο μέσω 
συμπληρωμάτων, το σώμα σας το αναγνωρίζει σαν πηγή πρωτεΐνης, οπότε το διασπά σε αμινοξέα και το χρησιμοποιεί μόνο σαν τροφή. Το BioSil® 
είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι συμβάλει στην παραγωγή κολλαγόνου! †
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† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

Πως λειτουργεί το BioSil® • Δέρμα
Λείο, ανθεκτικό, πλούσια ενυδατωμένο

BioSil®, κλινικά αποδεδειγμένη μείωση λεπτών γραμμών 
και ρυτίδων κατά 30,0% †

Βελτιώστε το δέρμα σας από μέσα προς τα έξω

Η διαφορά μεταξύ λείου και χαλαρού δέρματος είναι η ποσότητα του 
κολλαγόνου. Στο λείο δέρμα, οι πολλές ίνες κολλαγόνου «ωθούν» 
και υποστηρίζουν το δέρμα σε κάθε σημείο του. Αυτό δίνει στο 
δέρμα τη σταθερή, λεία εμφάνισή του, μειώνοντας παράλληλα τις 
λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Σε αντίθεση στο χαλαρό δέρμα, οι ίνες 
κολλαγόνου είναι μειωμένες και σε απόσταση. Αυτά τα «κενά» μεταξύ 
των ινών είναι ακριβώς το σημείο όπου σχηματίζονται και εμφανίζονται 
οι λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Στο σημείο αυτό, μπορεί να συμβάλει 
η επιστήμη του BioSil®. Το BioSil® προκαλεί κλινικά αποδεδειγμένη 
μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων κατά 30,0% σε μόλις 20 
εβδομάδες.

Μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου «ωθούν» το δέρμα προς τα πάνω 
και έξω δημιουργώντας απαλό δέρμα χωρίς ρυτίδες.

Το μειωμένο κολλαγόνο δημιουργεί «κενά» μεταξύ των ινών 
προκαλώντας το σχηματισμό ρυτίδων.

Χαμηλός συντελεστής ελαστικότητας

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΥΤΙΔΩΝ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλός συντελεστής ελαστικότητας

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΤΙΔΩΝ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

BioSil®, κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ελαστικότητας 
κατά 89,0% † *

Χαρίστε στο δέρμα σας την ελαστικότητά του

Η ποσότητα και ποιότητα του κολλαγόνου παίζει ζωτικό ρόλο στην 
ελαστικότητα του δέρματος. Σε ένα γερασμένο δέρμα, οι ίνες 
κολλαγόνου είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
κυρίως διαγώνια, ακολουθώντας ανισότροπη συμπεριφορά. Αυτό το 
μοτίβο «μονής κατεύθυνσης» είναι υπεύθυνο για την ακαμψία του 
δέρματος που τελικά οδηγεί στην εμφάνιση λεπτών γραμμών και 
ρυτίδων. Το αποτέλεσμα δηλαδή που δεν επιθυμείτε. Σε αντίθεση, σε 
ένα νεανικό δέρμα οι ίνες κολλαγόνου είναι προσανατολισμένες σε 
πολλαπλές κατευθύνσεις ακολουθώντας ισότροπη συμπεριφορά. Αυτή 
η διαφορά στον προσανατολισμό και τη σύνδεση των ινών κολλαγόνου, 
δημιουργεί τη ζωτική ελαστικότητα του δέρματος και αποτρέπει το 
σχηματισμό ρυτίδων. Και σε αυτό ακριβώς μπορεί να βοηθήσει το 
BioSil®. † Το BioSil® σε κλινική δοκιμή αύξησε την ελαστικότητα του 
δέρματος κατά 89%.
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† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

Πως λειτουργεί το BioSil® • Μαλλιά
Πιο πυκνά, πιο δυνατά, πιο υγιή

BioSil®, κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της πυκνότητας 
των μαλλιών κατά 12,8% †

Αυξάνει τη διάμετρο κάθε τρίχας των μαλλιών

Αύξηση της παραγωγής κερατίνης
Η κερατίνη αποτελεί τη βασική πρωτεΐνη των μαλλιών. Τα μαλλιά απο-
τελούνται από 97% κερατίνη.  Το BioSil® εξασφαλίζει ενισχυμένη ροή 
θρεπτικών συστατικών που βελτιστοποιούν τη διαδικασία προσθήκης 
κερατίνης στα μαλλιά σας. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι το BioSil® αυξά-
νει τη διάμετρο των μαλλιών κατά 12,8%, † που έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της πυκνότητας των μαλλιών.

BioSil®, κλινικά αποδεδειγμένη ενίσχυση των μαλλιών 
κατά 13,1%**†

Αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού του στελέχους της τρίχας 

Δημιουργία δυνατών μαλλιών 
Σε σχετική κλινική μελέτη, οι ερευνητές πραγματοποίησαν την επονο-

μαζόμενη δοκιμή σπασίματος τριχών, όπου αξιολογείται πόση δύναμη 
απαιτείται προκειμένου μία τρίχα να σπάσει σε δύο μέρη. Αυτό είναι το 
επιστημονικό μέτρο της εφελκυστικής αντοχής των μαλλιών. Το αποτέ-
λεσμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι τα μαλλιά γυναικών που λάμβαναν 
BioSil® ήταν αισθητά πιο δυνατά κατά 13,1%.

Αποκτήστε πιο λαμπερά μαλλιά†

Αυξάνει το ‘’Δείκτη αντανάκλασης φωτός’’ των μαλλιών σας (LRI)

Λείανση του στέλεχους της τρίχας
Ο βαθμός «λάμψης» των μαλλιών σας εξαρτάται από την ικανότητά 
τους να αντανακλούν το φως, λειτουργώντας σαν καθρέφτης. Το 
επίπεδο λάμψης αυξάνεται σε άμεση αναλογία με την «απαλότητα» της 
επιφάνειας των στελεχών των τριχών και εξαρτώνται από την ποσότητα 
κολλαγόνου και κερατίνης που παράγει το σώμα σας.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ: ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Τραχιά επιφάνεια / θαμπά μαλλιά Λεία επιφάνεια / λαμπερά μαλλιά

Μειωμένη ποσότητα κολλαγόνου σημαίνει 
μειωμένη ροή αίματος, η οποία επιβραδύνει τη 
δημιουργία της κερατίνης. Η κερατίνη αποτελεί 
τη βασική πρωτεΐνη των μαλλιών. Τα μαλλιά σας 

αποτελούνται από 97% κερατίνη.

Το ch-OSA αυξάνει το κολλαγόνο και την 
παραγωγή κερατίνης. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα 

κερατίνης υπάρχει, τόσο αυξάνεται και η 
διάμετρος του στελέχους της τρίχας, κάνοντας τα 

μαλλιά πιο πυκνά, πιο δυνατά και πιο λαμπερά.

Στέλεχος τρίχας

Κερατίνη

ΜΕΙΩΜΕΝΟ  
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ & ΚΕΡΑΤΙΝΗ

CH-OSA®, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 
& ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ



† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

Πως λειτουργεί το BioSil® • Νύχια
Δυνατά νύχια που δε σπάνε

Κολλαγόνο: Η σύνδεση μεταξύ Νεότητας-Ομορφιάς-Υγείας

Νύχια ανθεκτικά στο σπάσιμο
Τα υγιή νύχια χαρακτηρίζονται από τρία στοιχεία: ομορφιά, δύναμη και ανθεκτικότητα. Και τα τρία χαρακτηριστικά 
εξαρτώνται από την ικανότητα του σώματός σας να παράγει βέλτιστες ποσότητες κερατίνης.

Κερατίνη: Το συστατικό ενίσχυσης της αντοχής των νυχιών σας
Τα νύχια σας, όπως και τα μαλλιά σας αποτελούνται από κερατίνη. Δεδομένου, ότι η παραγωγή κερατίνης μειώνεται με 
την πάροδο της ηλικίας, αρχίζοντας από την ηλικία των 21 ετών, αυτός είναι ένας λόγος που τα νύχια σας ήταν πιο δυνατά 
σε μικρότερες ηλικίες.  Έτσι, λοιπόν, το BioSil® συμβάλλει στη βελτίωση της δομής και εναπόθεσης της κερατίνης. Το 

BioSil® αποδείχθηκε κλινικά ότι μπορεί να βοηθήσει στη θρέψη και ανθεκτικότητα των νυχιών με αποτέλεσμα: δυνατότερα και πιο όμορφα νύχια. †

BioSil®: Κλινικά αποδεδειγμένη ενίσχυση των νυχιών
Η κλινική δοκιμή με το BioSil® επιβεβαίωσε ότι άτομα που το έλαβαν βελτίωσαν σημαντικά την ανθεκτικότητα των νυχιών στις καθημερινές καταπονήσεις 
και περιόρισαν το σπάσιμό τους.

Το BioSil® αυξάνει τη δημιουργία κολλαγόνου 
Το BioSil® είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου στο σώμα.† Σε τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, κλινική δοκιμή 
ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα, το BioSil® προκάλεσε: Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων κατά 30%†*, ενίσχυση και αύξηση της αντοχής των 
μαλλιών κατά 13.1%†*, βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος κατά 89%†*, ενίσχυση των νυχιών†*.

Η σύνδεση μεταξύ νεότητας, ομορφιάς και υγείας δεν είναι μόνο προφανής, αλλά ιατρικό γεγονός. Η κατάσταση της 
νεότητας, της ομορφιάς και της υγείας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση τόσο της «ποσότητας» όσο και 
της «ποιότητας» του κολλαγόνου. Κατά τη διάρκεια της νεότητας, το σώμα σας περιέχει μεγάλη ποσότητα κολλαγόνου. 
Επιπλέον, οι ίνες κολλαγόνου εκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις (πολλαπλών κατευθύνσεων) δημιουργώντας ένα 
σταθερό, σφιχτό και πολύ ελαστικό «πλέγμα» κολλαγόνου. Ξεκινώντας από την ηλικία των 21 ετών, το κολλαγόνο του 
σώματος μειώνεται κατά 1,5% ετησίως. Επιπλέον, οι ίνες κολλαγόνου τείνουν να προσανατολίζονται προς μία κατεύθυνση 
(μονής κατεύθυνσης), δημιουργώντας ρυτίδες και απώλεια ελαστικότητας. Μέχρι την ηλικία των 30, τα σημάδια απώλειας 
κολλαγόνου γίνονται ορατά.
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• Εμφάνιση ρυτίδων
• Απώλεια ελαστικότητας του 

δέρματος
• Λεπτά, αδύναμα μαλλιά

Μειωμένη σύνθεση κολλαγόνου
Κατάσταση γήρανσης

• Απαλό, λαμπερό δέρμα
• Αυξημένη ελαστικότητα του 

δέρματος
• Πυκνά, δυνατά μαλλιά

Αυξημένη σύνθεση κολλαγόνου
Κατάσταση νεότητας

Sustainably Sourced
Non-GMO  
GMP Certified

VeganBioSil
®


