SILÍCIO ORGÂNICO HIDROSSOLÚVEL

O Silício Orgânico Exsynutriment® é uma molécula originária da companhia monegasca
Exsymol – empresa de referência mundial em biotecnologia nutri e dermocosmética sediada
em Mônaco. Sua característica estável, orgânica e hidrossolúvel são fundamentais para
compostos bioativos. Sua estrutura molecular baseada em ácido ortosilícico estabilizado em
colágeno marinho hidrolisado faz do Exsynutriment® altamente biodisponível e compatível
com pH do estômago, aumentando sua absorção de forma efetiva no uso oral.
PELE
O Silício Orgânico Hidrossolúvel apresenta-se como um elemento de extrema importância para
a formação e manutenção da integridade da matriz extracelular (MEC) sendo, portanto, essencial para a saúde cutânea.
• Melhora o aspecto cutâneo;
• Hidratação profunda;
• Firmeza e sustentação;
• Aumento da densidade da pele.
CABELOS
O Silício Orgânico Hidrossolúvel acumula-se na epicutícula, favorecendo a síntese de colágeno.
O folículo embebido em colágeno promove um incremento do fluxo de nutrientes, aumentando
a produção de queratina.
• Fortalece os fios;
• Fornece maior resistência aos fios;
• Estimula a reposição de fios mais saudáveis;
• Promove maior elasticidade dos fios.
UNHAS
O Silício Orgânico Hidrossolúvel atua como regenerador do leito ungueal.
• Promove o fortalecimento das unhas;
• Promove calcificação (dureza e estabilidade);
• Estimula o crescimento das unhas;
• Melhora a uniformidade da unha.
POR QUE REPOR EXSYNUTRIMENT®?
Estudos têm demonstrado queda dos níveis de silício da aorta, vasos sanguíneos e pele. Essa
redução geralmente ocorre a partir dos 25 anos, uma vez que a absorção por meio do TGI
diminui. Portanto, a reposição deste elemento torna-se fundamental para saúde da pele,
cabelos e unhas.
VANTAGENS DA REPOSIÇÃO DO EXSYNUTRIMENT®:
• Síntese e estabilização de colágeno promovendo o aumento da expressão de colágeno tipo I;
• Atividade adequada dos glicosaminoglicanos (ácido hialurônico e sulfato de condroitina),
componentes fundamentais para a hidratação tecidual.
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TRATAMENTO COM EXSYNUTRIMENT®

Tratamento Oral Anticelulite
Exsynutriment ...................200mg
Bio-Arct®...............................50mg
Hibiscus..............................100mg
Hidroxiprolina.....................100mg
Excipiente.............................1cáp.
®

Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.

Pós-procedimento (lasers,
peelings, cirurgias, etc)
Exsynutriment®...................150mg
Vitamina C..........................100mg
In.Cell®................................300mg
Resveratrol trans.................2,5mg
Excipiente.............................1cáp.
Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.

Fortalecedor Capilar

Antiaging Capilar

Exsynutriment ...................200mg
Bio-Arct®.............................100mg
Vitamina B6..........................30mg
Zinco quelato........................30mg
Biotina..................................10mg
Cobre...................................0,5mg
Ferro quelato........................30mg
Excipiente............................1cáp.

Exsynutriment®...................150mg
Bio-Arct®...............................80mg
Pantotenato de cálcio...........25mg
L-Cisteína..............................80mg
L-Cistina................................15mg
Excipiente.............................1cáp.

®

Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.

Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.
Hidratação Cutânea

Antiaging Oral

Exsynutriment®...................200mg
F.C. Oral®...............................75mg
Zinco.....................................30mg
Magnésio............................200mg
Manganês.............................50mg
Cobre......................................1mg
In.Cell®................................200mg
Excipiente..............................1cáp

Exsynutriment®...................100mg
Glycoxil®...............................80mg
Vitamina C..........................150mg
Ácido hialurônico..................50mg
Excipiente.............................1cáp.
Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.

Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.
Booster de Colágeno

Protetor de Veias e Artérias

Exsynutriment®...................150mg
In.Cell®................................200mg
Ácido Hialurônico................ 40mg
Vitamina C..........................120mg
Zinco.....................................10mg
Excipiente.............................1cáp.

Exsynutriment®...................150mg
Glycoxil®...............................50mg
F.C. Oral..............................100mg
Excipiente.............................1cáp.
Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.

Modo de uso: tomar 1 cáp. ao dia.
Administrar longe das refeições.

POSOLOGIA SUGERIDA:
Associado a outros ativos: 50 a 300 mg/dia / Isolado: 300 a 600 mg/dia.

Exija o selo de autenticidade
Material de divulgação científica direcionado a farmacêuticos e profissionais da área.

