
GEWRICHTEN IN TOPCONDITIE DANKZIJ

Wetenschappelijke 
doorbraak voor 

PEZEN 
LIGAMENTEN
KRAAKBEEN 
BOTTEN

Frederik Van Lierde - Triathlon World Champion

Dit kan zowel als ondersteuning bij actieve sporters, als bij gewrichtsproblemen, 
sportletsels of tijdens revalidatie genomen worden om ligamenten, pezen, bot 
en/of kraakbeen, te verstevigen of te herstellen. 1 capsule ’s morgens en  
1 capsule ’s avonds, geen gedoe met shakes of poedertjes. De duur van de 
studie(1) was 12 weken, klantenreviews geven aan dat sommige reeds vroeger 
effect voelen, andere dan weer later.

BIOSIL ON YOUR GAME

60 capsules 180 capsules

Dosering 2 x 1 caps / dag 2 x 1 caps / dag

Verpakking 30 dagen 90 dagen

CNK 3733-946 3757-176

Prijs € 33,95 € 93,95

Nut N° 639/36 639/36

100% veilig & klinisch bewezen doeltreffend voor  
pezen - ligamenten - kraakbeen - bot!

Natuurlijk geformuleerd zonder artificiële bewaarmiddelen, 
smaken of kleurstoffen. Glutenvrij en dopingvrij.

Biosil® is een voedingssupplement (NUT 639/31 – 639/32 – 639/36) en mag niet als vervanging van een gevarieerde en 
evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 

Verkrijgbaar in de apotheek of gespecialiseerde sportcentra.  
Meer info en verkooppunten op www.adephar.be  

Volg biosilonyourgame op Instagram en blijf op de hoogte! 

ENKELE WEETJES

Collageen met uw eigen DNA!
Biosil On Your Game zorgt ervoor dat uw lichaam zelf weer collageen gaat 
aanmaken!* Collageen met uw eigen DNA dus. Dit is een groot verschil 
met inname van collageenpoeders of -drankjes, want dit collageen is vaak 
afkomstig van een koe, een varken of een vis en wordt door het lichaam als 
voeding verteerd, zonder grote opname in het lichaam. 

Positieve nevenwerking op huid-haar-nagels 
Biosil On Your Game heeft naast een verhoogde collageen productie ook een 
verhoogde keratine en elastine productie. Dit zorgt voor dikker en sterker 
haar, minder rimpels en sterke nagels! 
Van een aangename nevenwerking gesproken! 

Choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur 
De formule van Biosil On Your Game is een uniek gepatenteerd complex. 
De choline in de formule zorgt voor een betere opname van het product, waardoor 
slechts een lage dosis nodig is, zorgt voor een beschermende rol van het 
bestaande en nieuw collageen en heeft daarenboven ook ontstekingswerende 
eigenschappen. 

Veilige formule 
Biosil On Your Game is natuurlijk geformuleerd zonder artificiële bewaarmiddelen, 
smaken of kleurstoffen. Is glutenvrij, dopingvrij en is geschikt voor veganisten 
en vegetariërs. 
Het is geen enkel probleem om het product dagelijks te nemen gedurende lange 
periode of in combinatie met andere supplementen of geneesmiddelen. 

BioSil® ON YOUR GAME TM wordt aanbevolen door  
topsporter triatleet Frederik Van Lierde! 

 Powered by  BioSil® ON YOUR GAME TM
* Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van 
huid, botten, kraakbeen en bloedvaten.



Wat is een gewricht?
Gewrichten zijn de plaatsen waar de botten elkaar kruisen. Gewrichten controleren 
elke beweging die gemaakt wordt, van gewichtheffen tot het bewegen van de 
kleine teen. Een gewricht moet zowel sterk als flexibel zijn om correct te kunnen 
functioneren en geen pijn te ervaren. Maar een gewricht is niet simpelweg 1 
component. Het is een team van vier hoofdcomponenten die afhankelijk zijn van en 
samenwerken met elkaar: gewrichtskraakbeen, pezen, ligamenten en spieren. 
De ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel!

Collageen is de belangrijkste component van gewrichtskraakbeen, pezen 
en ligamenten. Het is geen verrassing dat trainers en artsen van professionele 
sportteams heel veel aandacht besteden aan de gezondheid van deze component, 
zowel bij preventie als bij revalidatie.

Werking van BioSil® ON YOUR GAME TM

Het eerste product dat de oorzaak van gewrichtsproblemen aanpakt en niet 
enkel de symptomen probeert te maskeren. Dit dankzij een unieke formulering 
met een gepatenteerd complex van choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur 
en vitamine C dat zorgt voor:

1  Verhoogde productie van collageen &  
 bescherming tegen afbraak 

 Collageen is de hoofdcomponent van kraakbeen - pezen - ligamenten (tot 
90%) + botten (tot 30%) en is uiterst belangrijk voor het goed functioneren 
van alle onderdelen van het gewricht.  Biosil On Your Game stimuleert de 
lichaamscellen tot verhoogde productie van collageen en beschermt het 
bestaand en nieuw opgebouwd collageen tegen verdere afbraak.

 
2  Vermindering van kraakbeendegeneratie

 Verminderde mobiliteit en gewrichtspijn start wanneer kraakbeen 
afbreekt en de botten tegen elkaar beginnen schuren. Kraakbeenfragmenten 
veroorzaken ook ongemak en stijfheid van het gewricht. Biosil On Your 
Game vermindert deze afbraak en verbetert de algemene conditie van 
gewrichtskraakbeen.

In een dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie na 12 weken bij 
mannen met kniearthrose (WOMAC*):

  Vermindering van pijn met 48%* 

  Vermindering van stijfheid met 48%* 

  Verbetering van de mobiliteit met 41%*

  Afname van de markers van kraakbeendegeneratie (1)

  2% verhoogde botdensiteit na 1 jaar (2)

Beschadigd  
gewricht

Gezond  
gewricht

Een hoogwaardig wetenschappelijk  
onderbouwd voedingssupplement voor de 

gewrichten van de man!

KLINISCH BEWEZEN EFFECTEN

BIOSIL® ON YOUR GAME TM

Publicaties van de klinische studies: (1) Geusens P, Pavelka K, Rovensky J, Vanhoof J, Demeester N, Calomme M, 
Vanden Berghe D (2017). A 12-week randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study of choline-stabilized 
orthosilicic acid in patients with symptomatic knee osteoarthritis, BMC Musculoskeletal Disorders, 18:2 DOI 10.1186/
s12891-016-1370-7 / (2) Spector TD, Calomme MR, Anderson SH, Clement G, Bevan L, Demeester N, 
Swaminathan R, Jugdaosingh R, Vanden Berghe DA, Powell JJ (2008). Choline-stabilized 
orthosilicic acid supplementation as an adjunct to Calcium/Vitamin D3 
stimulates markers of bone formation in osteopenic females: 
a randomized, placebo-controlled trial. BMC Musculoskeletal 
Disorders 9:85. doi:10.1186/1471-2474-9-85 

WOMAC total

ch-OSA® placebo *p<0.05 versus placebo (men)

WOMAC pain WOMAC stiffness WOMAC difficulty 
performing daily functions

ch-OSA® placebo *p<0.05 versus placebo (men)

COMP
Cartilage oligomeric Matrix Protein

CTX-II
C-telopeptide fragments of collagen type II

* WOMAC is de meest gebruikte gevalideerde vragenlijst in arthrose onderzoek. Het wordt beschouwd als de gouden standaard om 
de gezondheid van het gewricht te evalueren.

BioSil, ch-OSA, ch-OSA logo en Advanced Collagen Generator zijn geregistreerde handelsmerken van Bio Minerals NV. On Your Game 
en Vegetarian logo zijn handelsmerken van Bio Minerals NV.


