
De beste resultaten worden bekomen door de dagelijkse inname van vloeibaar  

Choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur; Si-Care is daarom een preventieve en 

 essentiële toevoeging voor een gebalanceerde voeding en een goed gestel 
 
 

        
Uw Belgische bondgenoot tegen veroudering 

    Si-Care  

BIO Ch-OSA                 100% biologisch Choline-gestabiliseerd Orthosiliciumzuur 
 

Optimaliseert de groei, herstel na blessures en de weerstand tegen stress & ziekten…  
door een optimaal regulerend metabolisme en versterking van het eigen immuunsysteem! 
 

Wat kan Si-Care voor u betekenen?  
 
∞  bio Ch-OSA  is een activerende cellulaire voedingstof op basis van de Choline en Orthosiliciumzuur 

∞  bio Ch-OSA  is een noodzakelijke regulator + regenerator + stimulator en verhoogt het immuunsysteem 

∞  bio Ch-OSA  is compatibel met elk type voedingssupplement en geschikt voor elke leeftijd 

∞  bio Ch-OSA  zorgt voor optimale groeistimulatie bij kinderen en boost regeneratie bij oudere mensen 

∞  bio Ch-OSA  werkt voor sporters om blessures te minimaliseren en om wonden sneller te herstellen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choline-Orthosiliciumzuur van Si-Care  is de enige vorm van Silicium die 100% opneembaar is en  
noodzakelijk voor alle belangrijke functies van onze organen en een algemene goede gezondheid. 

 
 
 

 100% dopingvrij + 100% biologisch + 100% opneembaar mineraal supplement 

 Stimuleert de lichaamseigen aanmaak van collageen, creatine, elastine 

 Helpt tegen veroudering van cellen, organen en dehydratatie van de huid 

 Verbetert het metabolisme van alle lichaamscellen (cellen-regeneratie) 

 Slechts 0.05 ml per 10 kg = 1 druppel per 10 kg per dag oplossen in water 

 
 
 Severi Technologies                                                       www.liquidsilicium.com 

24,99 €  
incl. 21% BTW 



Silicium regenereert hart- 
long- en 

bloedvatencellen  

Elastische gewrichten en 
vernieuwd kraakbeen 

Versterkt de organen 
tegen 

ouderdomsverschijnselen! 
 

                                Si-Care        

 
Groeiregulator, immuniteitsbescherming en herstel door Orthosiliciumzuur 

Si-Care       is een geconcentreerde vorm van 100% biologisch beschikbaar Orthosiliciumzuur (Si[OH]4), goedgekeurd voor 
menselijke consumptie om o.a. het immuunsysteem te verbeteren, voor de regeneratie van kraakbeen, gewrichten en 
botten, voor sterkere nagels, stralende huid, gezondere haren… en om (sport)blessures en wonden sneller te genezen.  

 

Silicium helpt volgens wetenschappelijke studies mee tegen ouderdomsverschijnselen en 
kwalen zoals haaruitval, brokkelnagels, Osteoporose, huidrimpels, spataderen, spierpijnen, 
Cellulitis en Striae (striemen), bindweefselzwakte… en invasieve studies over het positief effect 
bij spijsvertering-problemen, Artritis en Artrose, peesontstekingen - hart- en vaatziekten… 

 

Gegarandeerde Minimum Analyse: Ch-OSA (OrthoSilicic Acid) 
 100% bio beschikbaar Orthosiliciumzuur [Si(OH)4] : ………………………………..  2.6 % 
 Gestabiliseerd met Choline : ……………………………………………………………. 14.6 % 
 Verrijkt met MSM (MethylSulfonylMethaan) : …………………………………………. 6.0 % 

   
Disclaimer: (1) Standaardbehandelingen: één druppel per 10 kg gewicht. (2) Bij blessures, extra stress of inspanningen mogen de frequenties en / of volumes van de 
behandelingen met 2 tot maximaal 3 druppels per 10 kg lichaamsgewicht per dag worden verhoogd. (3) De behandeling dient men onmiddellijk te starten en de 
aanbevolen dosis dagelijks toedienen via het drinkwater. (4) Ch-OSA is te verdunnen in een half glas water. (5) Richtlijn voor de Silicium-kuur: dagelijks 1 druppel per 10 
kg lichaamsgewicht: bvb. persoon van 70 kg = 7 druppels per dag oplossen in water.    
Verdere richtlijnen: (1) Ch-OSA moet steeds na verdunning worden toegediend, bij voorkeur ‘s morgens. (2) Consequent dagelijks toedienen en de behandeling 2 à 3 
maanden volhouden. (3) Buiten bereik van kinderen houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
Stockage en verpakking 

Si-Care        kan 2 jaar na opening bewaard worden (15° en 25°C) Lot Nummer:……………………………… Vervaldatum:………………………………… 

Containers : □ 30 ml (Netto gewicht = 0.031kg) Glazen fles (mat wit) met pipette en dosering (Bamboo afsluiting met rubberen dop)  
 

Severi Technologies            www.liquidsilicium.com             robin@severi.technology            +32 (0)468 115 335 

Sterkere botten en 
helpt tegen Artritis 

Silicium boost het 
cel metabolisme 

Versterking van 
de pezen en 
ligamenten 

Silicium boost het 
eigen immuun-

systeem 

Silicium heeft een positief 
effect bij aderverkalking en 

aluminium-vergiftiging 

Beenderen en 
botten worden 
sneller hersteld 

Helpt tegen maagzuur- 
en ingewanden- en 

spijsverteringsklachten 


