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Technische fiche

SILICIUM
Silicium, beter bekend als kiezelzuur, is het tweede meest voorkomende 
sporenelement op aarde en is essentieel voor het lichaam. In voeding 
vind je het o.a. terug in granen, orgaanvlees, bonen, bananen en dadels. 
In het menselijk lichaam is silicium terug te vinden in bindweefsel, botten, 
kraakbeen, nagels, huid, haren en in de bloedvaten en organen. Ons lichaam 
bevat gemiddeld 7g silicium, twee keer zoveel als ijzer, wat het belang van 
dit spoorelement op biologisch vlak aantoont. Het siliciumgehalte in het 
lichaam neemt met veroudering echter behoorlijk af (zie figuur 1), dit is 
een vitale factor in verouderingsprocessen. Het is daarom belangrijk om het 
siliciumgehalte op peil te houden naarmate we ouder worden. Bovendien is 
onze voeding armer aan silicium dan voordien als gevolg van geraffineerde 
granen en verminderde consumptie van orgaanvlees is.

Figuur 1: evolutie met de leeftijd van het % aan silicium in de aorta.

BIO-GEACTIVEERD SILICIUM
Vanwege de hoge affiniteit voor zuurstof, komt silicium in de natuur vooral voor 
in vormen zoals siliciumdioxide of silicaten. In water is de overheersende vorm 
orthosiliciumzuur (OSA, Si(OH)4), die niet goed door het lichaam opgenomen 
wordt. Physalis PureSil® bevat daarom silicium die bio-geactiveerd is, een 

uniek specifiek proces die silicium perfect 
opneembaar maakt. Bio-geactiveerd silicium 
is een vorm die een minimale polymerisatie 
kent (geen grote molecule vormt), maar die 
voorkomt in zijn absolute monomere vorm, 
de kleinste vorm. De monomere vorm van 
silicium werd gestabiliseerd om te voorkomen 
dat het terug polymeriseert (zie figuur 2). 
Bij toegenomen polymerisatie vermindert 
namelijk de biobeschikbaarheid. Het bereik 
van biologische beschikbaarheid van de 
verschillende vormen van silicium ligt tussen 
1% en 67%.

Figuur 2:

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓	 Bio-geactiveerd silicium
✓	 Plantaardig silicium uit brandnetel en heermoes

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓	 Verbetert de mobiliteit en de flexibiliteit van de gewrichten.
✓	 Zorgt voor het behoud van gezond gewrichtskraakbeen.
✓	 Helpt bij osteoartritis en artritis.
✓	 Versterkt haar en nagels.
✓	 Verstevigt de huid.

PureSil®

Physalis PureSil® is een drinkbare oplossing met een hoge dagdosis bio-geactiveerd 
silicium, één van de best opneembare vormen van silicium. Daarnaast bevat het ook silicium 
van plantaardige oorsprong, uit brandnetel en heermoes (Urtica dioica en Equisetum 
arvense). PureSil® vult het tekort aan silicium aan en voorkomt of verhelpt daarmee 
gewrichtsklachten. Het versoepelt de spieren en gewrichten, versterkt het kraakbeen en 
verbetert bovendien de kwaliteit van de huid, haren en nagels. 
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Gepolymeriseerd kiezelzuur
De niet gestabiliseerde vormen van 
silicium polymeriseren snel zodra 

ze opgelost worden.

Bio-actief kiezelzuur
Het bio-activatieproces vormt 
een sterische hindernis rond 
de molecule waardoor deze 

niet meer kan binden.
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Daarnaast bevat PureSil® ook silicium van plantaardige oorsprong, uit 
brandnetel en heermoes (Urtica dioica en Equisetum arvense).

GEWRICHTEN EN BOTTEN
Silicium speelt een essentiële rol in de opbouw van structuurgevende 
eiwitten zoals elastine (in de bloedvaten) en collageen (in de huid en 
gewrichten). Bovendien is het belangrijk voor de remineralisatie van onze 
botten.

PureSil® voorkomt en verlicht daarom gewrichtsklachten zoals pijn, 
stramheid en stijfheid, die veroorzaakt worden door diverse aandoeningen, 
waaronder artrose (slijtage van het kraakbeen), reumatoïde artritis 
(gewrichtsontstekingen) en osteoporose (botontkalking).

HAAR & NAGELS
Silicium is bovendien ook een belangrijk bestanddeel van onze haren en 
nagels, het is immers nodig voor de aanmaak van de structuurmolecule, 
keratine. Een hoger siliciumgehalte in het haar resulteert in minder haaruitval 
en glanzender haar. Ook de nagels worden minder broos. 

HUID
Collageen is de belangrijkste vezelachtige bouwsteen van het bindweefsel. 
Ongeveer 30% van ons lichaam bestaat uit dit eiwit! Het komt niet alleen 
voor in huid, maar ook in onze beenderen, pezen en ligamenten, haar, nagels 
en tanden. 

Gedurende ons leven wordt onze huid voortdurend vernieuwd. Als we 
jong zijn hebben we een overvloed aan collageen. Het collageen vormt 
dan een veerkrachtig en strak mazennetwerk (crosslinking). Deze ideale 
collageenstructuur voorkomt de vorming van rimpels en geeft de huid 
elasticiteit. Naarmate we ouder worden, wordt er echter steeds minder 
collageen aangemaakt, waardoor onze huid gestaag zijn stevigheid 
verliest. Silicium is essentieel voor de aanmaak en crosslinking van 
collageenvezels en heeft daardoor een verstevigend effect op de huid.

Dankzij zijn veelzijdige eigenschappen en binding met collageen, elastine, 
keratine en proteoglycanen draagt silicium bij tot de opbouw, sterkte, 
duurzaamheid en elasticiteit van bindweefsel.

Samenstelling per 15/45 ml

Silicium 13/39 mg

Gebruik: 
<50 jaar: 15 ml per dag, ‘s morgens, nuchter. 
>50 jaar: 45 ml per dag gedurenede 5 dagen, nadien 15 ml per dag gedurende 
3 maanden, te herhalen indien nodig.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Physalis PureSil® mag niet in contact gebracht worden met glas. Onder de 
vorm van SiO2 is silicium de basisgrondstof van glas. Daarom is er interactie 
mogelijk tussen de moleculen uit PureSil en SiO2 van het glas.

 
 

Clean label producten:
• Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, suiker, 
zout, gist, gluten • Zijn minimaal bewerkt • Zijn voorzien van een vereenvoudigde in-
grediëntenlijst met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt
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