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95 % zadowolonych użytkowników

SUPLEMENTY DIETY I ŻELE DO CIAŁA 
OPARTE NA BIODOSTĘPNYM KRZEMIE.



OGÓLNE INFORMACJE O KRZEMIE:

DLA KOGO?

ORGANIC SILICIUM BIO-ACTIVATED

Produkty DexSil – suplementy diety i żele do ciała oparte na biodostępnym krzemie.

DYSTRYBUTOR: PROSPECTOR BEAUTY GROUP Sp. z o.o.  43-190 Mikołów, ul. Oświęcimska 7, biuro@prospectorbg.pl, www.prospectorbg.pl

Trzeci pod względem ilości pierwiastek śladowy w organizmie 
człowieka.

Jeden z głównych, niezbędnych składników tkanki łącznej (kości, 
chrząstek, ścian naczyniowych, ścięgien, mięśni).

Odpowiedni poziom krzemu niezbędny jest do stymulacji syntezy 
kolagenu, odbudowy kości, wsparcia w leczeniu ran, a także ma 
pozytywny wpływ na wzmocnienie włosów, paznokci i elasty-
czności skóry.

EYTELIA: od ponad 20 lat europejski lider 
w zakresie produktów opracowanych na bazie 
krzemu organicznego

Opatentowany przez laboratorium Eytelia 
bio-aktywowany krzem ma wyjątkowo 
wysoką przyswajalność przez organizm.

Dla wszystkich chcących poprawić stan włosów, skóry i paznokci.

Dla osób zmagających się z bólami stawów, dla wsparcia systemu motorycznego, zwiększenia 
elastyczności ścięgien, wsparcia układu mięśniowo-stawowego, czy poprawy gęstości kości.

Dla osób uprawiających aktywność fizyczną dla przygotowania do wysiłku, redukcji zmęczenia 
mięśni i wsparcia ich pracy.

Dla wszystkich z niedoborem krzemu w organizmie, co może spowodować zaburzenia w działaniu 
tkanki kostnej, chrzęstnej i osłabienie kości oraz stawów.
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Krzem, chociaż występuje naturalnie i jest przyjmowany z pożywieniem nie jest przyjmowany w dostatecznej ilości. Modyfikacja i przetwarzanie żywności, pestycydy i uzdatnianie wody może być przyczyną niezaspokajania zapotrzebowania na krzem.

Krzem występujący naturalnie jest niestety słabo przyswajalny przez organizm, a dodatkowo organizm ludzki z wiekiem zużywa i wytraca swoje zapasy krzemu, co prowadzi do stałego niedoboru tego pierwiastka w organizmie.

Krzem wykorzystywany w produktach DexSil to najlepiej przyswajalna forma krzemu dzięki opatentowanemu procesowi  stabilizacji molekuł krzemu –bioaktywacji (laboratorium Eytelia). 

Molekuła krzemu występuje w postaci kwasu krzemowego w roztworach do picia i w postaci monometylsilanteriolu w żelach do ciała.

Dwie formy krzemu – kwas ortokrzemowy i MMST w postaci bioaktywowanego krzemu organicznego, najprostszej postaci molekuły – monomeru.  

Dzięki unikalnemu procesowi stabilizacji, taka forma krzemu ma wyjątkowe właściwości – wysoką biodostępność i zdolność do wzmacniania działania składników, które są z nią związane.



KRZEM W PRODUKTACH DEXSIL

ORGANIC SILICIUM BIO-ACTIVATED
Ponieważ krzem wiąże się z kolagenem, elastyną, 

keratyną i proteoglikanami, wspiera budowę, solidność, 
moc i sprężystość tkanki łącznej.

DexSil Orignal Suplement diety w płynie zawiera kwas ortokrzemowy stabilizowany 
w opatentowanym procesie laboratorium Eytelia – procesie bioaktywacji krzemu.

Kwas ortokrzemowy w naturze nie jest stabilny i molekuła krzemu szybko ulega 
polimeryzacji, co niestety blokuje przyswajalność krzemu przez organizm. Stąd 
proces bioaktywacji, który stabilizuje molekułę krzemu, aby zachowała swoją naj-
prostszą formę monomeru, tym samym przyswajalność zostaje zwiększona. 

Bardzo ważna jest ilość KRZEMU w produkcie, DexSil zawiera 870 mg/l  
(kwas krzemowy około 3000 mg/l) co oznacza, że dawka 15 ml dostarcza już  
13 mg krzemu. Biodostępność jest określona przez producenta na poziomie 21%, 
co oznacza, że każda dawka 15 ml dostarcza 2,8 mg Bio dostępnego krzemu do 
organizmu. Taki wynik zagwarantowany badaniami naukowymi jest bardzo wysoki.W
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K E R AT Y N A KO L AG E NE L A S T Y N A

Dexsil Sport żel do ciała wykorzystuje drugą formę bio dostępnego krzemu w form-
ie monometylsilanteriolu (MMST). Właśnie ta forma krzemu organicznego jest na pod-
stawie badań źródłem krzemu w dermatologii, a dzięki pH zbliżonemu do poziomu 
pH skóry, łączy się z innymi aktywnymi składnikami.

Badania nad efektywnością zastosowania miejscowego MMST wskazują na procent 
przenikania 60% do naskórka i skóry właściwej. Ustalenia badań potwierdzają, że MMST 
jest odpowiednią formą nie polimeryzującą, która w odpowiednim stężeniu może 
dostarczać krzem do skóry na poziomie bioregulacji w celach kosmetycznych. Istnieją już 
dowody kliniczne na jego pozytywną rolę na powierzchni skóry i właściwościach me-
chanicznych skóry, a także na kruchość włosów i paznokci, na zdrowie kości i tkanki łącznej, na 
odmładzanie skóry, na wzrost włosów i detoksykację aluminium.

Aby uzyskać taki efekt, musi zostać wykorzystana opatentowana metoda stabilizacji, 
w celu uniknięcia polimeryzacji cząsteczek krzemu. Absorpcja takiej formy krzemu jest 
potwierdzona naukowo. Taka cząstka posiada dwie istotne cechy – niską masę cząstecz-
kową i silne oddziaływanie zarówno na granicy wodnej jak i lipidowej – dzięki temu 
przenikanie przez skórę jest możliwe.

* Testy wykonane w okresie 12 
tygodni na 20 uczestnikach  
w wieku 50-74 lat.

Nowe badania kliniczne potwierdzają 
efektywność i szybkość działania krzemu 
organicznego bio-aktywowanego

30 % uczestników 
potwierdziło zauważalny 
efekt już po pierwszym 
użyciu

66 % podmiotów badania 
doświadczyło znaczącej poprawy 
jakości życia po 7 dniach kuracji

95 % ochotników jest prze-
konanych o pozytywnym efekcie 
działania organicznego krzemu 
bio-aktywowanego po 3 miesią-
cach stosowania, 80% chce polecić 
produkt swoim znajomym.

pozytywny efekt 
już po pierwszym 
użyciu

zauważalne efekty 
po 1 tygodniu 
stosowania

ogólna 
satysfakcja po 
3 miesiącach 
stosowania

30 % 66 % 95 %

EFEKTYWNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ DZIAŁANIA 
KRZEMU ORGANICZNEGO BIO-AKTYWOWANEGO

MMST stosowane miejscowo może dostarczyć krzem do skóry na odpowiednim poziomie.



PRODUKTY DexSil

ORGANIC SILICIUM BIO-ACTIVATED

Suplement diety DexSil® Original w płynie do picia
Opracowany przez laboratorium Eytelia jako odpowiedź na wzrastające 
zapotrzebowanie na wysoce skuteczne produkty na bazie krzemu. 

Celem jest poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci, a także po-
prawa mobilności stawów  wzmocnienie mięśni.
Płynny suplement DexSil® Original zawiera najlepszą biodostępną formę 
krzemu, dzięki któremu można osiągnąć rekomendowany dzienny poziom spoży-
cia krzemu w celu wsparcia odbudowy tkanki łącznej.

Konsumenci mogą mieć dzięki temu pewność, że produkt pochodzi z miejsca podlegającego regularnej kontroli, jest poddawany 
analizom antydopingowym, próbki każdej wprowadzanej do obrotu partii są skrupulatnie pobierane i przechowywane, a każdy 
certyfikowany produkt jest monitorowany w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami antydopingowymi.

Wspiera naturalne siły witalne dzięki zastosowaniu wyselekcjo-
nowanych, aktywnych składników. 

  poprawia piękno skóry, włosów i paznokci
  poprawia komfort oraz mobilność osób cierpiących 
  na bóle stawów, wspiera system motoryczny
  zwiększa elastyczność ścięgien
  wzmacnia układ mięśniowo-szkieletowy
  korzystnie wpływa na gęstość kości
  przygotowuje mięśnie do wysiłku i wspiera ich pracę
  stymuluje syntezę włókien elastyny, kolagenu i keratyny

Taki efekt można uzyskać tylko dzięki wsparciu działania pokrzywy poprzez 
bioaktywowane cząsteczki krzemu, które wspierają transport składników akty-
wnych do komórek – pełnią funkcję tzw. „lokomotywy”. Dzięki temu pokrzywa  
jest dostarczana do organizmu w bardzo ukierunkowany sposób.

  kwas krzemowy stabilizowany w opatentowanym procesie bioaktywacji
  pokrzywa zwyczajna

Certyfikat Sport Protect

EYTELIA przeprowadziła badania testowe pozwalające stwierdzić wysoką skuteczność suplementu diety. 
U osób badanych wystąpiła poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci oraz poprawa mobilności stawów.

ZAWARTA W SUPLEMENCIE POKRZYWA ZWYCZAJNA:

SKŁADNIKI AKTYWNE:



PRODUKTY DexSil

ORGANIC SILICIUM BIO-ACTIVATED

DexSil Sport żel do ciała
Opracowany przez laboratorium Eytelia dla zwiększenia komfortu 
mięśni, utrzymania ich prawidłowej pracy. Dla osób aktywnych fizy-
cznie w utrzymaniu prawidłowej pracy mięśni czy w leczeniu bólu.
Dla przygotowania mięśni i stawów do aktywności fizycznej i dla ich rozlu- 
źnienia po wysiłku fizycznym. 

Konsumenci mogą mieć dzięki temu pewność, że produkt pochodzi z miejsca podlegającego regularnej kontroli, jest poddawany 
analizom antydopingowym, próbki każdej wprowadzanej do obrotu partii są skrupulatnie pobierane i przechowywane, a każdy 
certyfikowany produkt jest monitorowany w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami antydopingowymi.

Certyfikat Sport Protect

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Żel, dzięki zastosowaniu olejków eterycznych i połączeniu ich  
z bioaktywowanym krzemem zapewnia wysoką skuteczność.

  Krzem w postaci monometylsilanteriolu MMST - (dostarcza krzem do komórek skóry, patrz poniżej)

  Olejek z liści Gaultheria Procumbens (golteria) – zawiera najwyższy poziom salicylanów, 

   które przeciwdziałają silnemu bólowi i stanom zapalnym.

  Olejek Gaultheria Fragrantissima (golteria)– w 95% składa się z salicynalu metylu, 

   który jest środkiem przeciwzapalnym i odgrywa ważną rolę w leczeniu zapalnych bólów reumatycznych

  Glukozamina HCI – udokumentowane efekty w leczeniu bólów stawów

  Chondroitynosiarczan sodu – łagodzi ból zwyrodnieniowy stawów

  Olejek Laurus Nobilis (z liści laurowych) – właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i relaksujące mięśnie

  Kamfora (Kamfora wywołuje zarówno zimne jak i ciepłe odczucie na skórze)

  Mentol (Kamfora i mentol zwiększają miejscowy przepływ krwi w skórze i mięśniach)

KRZEM BIOAKTYWOWANY WYSTĘPUJE W ŻELU W FORMIE 
MONOMETYLSILANTERIOLU (MMST):

  stymuluje syntezę włókien kolagenowych, 
  keratynowych i elastyny
  odgrywa ważną rolę w zagęszczeniu tkanki kostnej
  optymalizuje wymianę międzykomórkową 
  (zwiększa przyswajalność minerałów i pierwiastków śladowych)

  jest naturalnym środkiem przeciwstarzeniowym

Specjalna nasadka „roll-on” zmniejsza ryzyko kontaktu żelu z błonami śluzowymi, odpowiednio 
użyta może naśladować techniki terapeutyczne, uwalniania napięcia mięśniowego, jest więc dodat-
kowym wsparciem regeneracji i rehabilitacji w zakresie ruchu i wydolności mięśni.

INCI: Aqua, Monomethylsilanetriol (Silanetriol), Camphor, Distarch Phosphate, Glycerin, Menthol, Capryloyl Glycine, Gaultheria Procumbens Leaf Oil, Tromethamine, Parfum, Glucosamine 
HCl, Sodium Chondroitin Sulfate, Gaultheria Fragrantissima Leaf Oil, Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer, Amorphophallus Konjac Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Polyisobutene, 
Whey Protein, Isononyl Isononanoate, Polysorbate 20, PVP.



Tajemnicą sukcesu produktów DexSil jest opatentowany przez la-
boratorium Eytelia proces bioaktywacji krzemu. To specjalny proces 
stabilizacji krzemu w formie monomeru (najprostszej formy mole-
kuły), która nie ulegając polimeryzacji jest lepiej przyswajalna przez 
organizm. 

Dodatkowo zastosowanie takiej formy krzemu posiada niesa-
mowitą właściwość transportowania i dostarczania do organizmu 
innych składników aktywnych zwiększając ich efektywność.

Producent Eytelia jest członkiem organizacji do spraw recyklingu Fost 
Plus, dbając o ochronę i podtrzymywanie zasobów środowiska natural-
nego. Dzięki temu wszystkie opakowania nadają się do recyklingu, 
a w 2020 został już wdrożony proces wprowadzenia opakowań 
biodegradowalnych.

Dzięki wysokiej przyswajalności bioaktywowanego krzemu zostają 
uzupełnione niedobory tego pierwiastka w tkankach i narzą-
dach organizmu ludzkiego. 

Krzem jest niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu tkanki łącznej, 
odpowiada za kluczowe procesy, takie jak wsparcie i spoistość kości, 
chrząstek, więzadeł, ścięgien czy tkanki mięśniowej, za odżywianie 
 i wymianę międzykomórkową oraz za obronę organizmu. 

Udowodniony pozytywny wpływ na syntezę kolagenu, keratyny  
i elastyny wpływa na poprawę jakości skóry, włosów i paznokci.

CO WYRÓŻNIA PRODUKTY DEXSIL

ORGANIC SILICIUM BIO-ACTIVATED

JAK DZIAŁAJA PRODUKTY DEXSIL?



EYTELIA – belgijska firma z  własnym działem badawczo-rozwo-
jowym ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w chemii 
i biochemii cząsteczek krzemu. Laboratorium z siedzibą w Belgii 
specjalizuje się we wszystkich aspektach krzemu, które 
mają wpływ na zdrowie ludzkie. 

Eytelia zajmuje się badaniami skuteczności, które pomagają 
podkreślić wpływ bioaktywowanego krzemu organicznego na 
organizm ludzki.
Badanie biodostępności wykazało przyswajanie 
bioaktywowanego krzemu organicznego przez nasz organizm, 
jak również jego wnikanie komórkowe.

Istotne działanie bioaktywowanego krzemu zostało wskazane 
na poziomie skóry poprzez pobudzenie syntezy kolagenu  
i elastyny, co daje duże możliwości w pielęgnacji skóry i lecze-
niu ran.
Badania wskazują także na bardzo dobre wyniki uzyskania dzięki 
bioaktywowanemu krzemowi poprawy stanu zdrowia stawów  
i ogólną poprawę samopoczucia. 

Badania nad rolą krzemu w stymulacji produkcji elastyny  
i kolagenu, poprawy komfortu stawów, mięśni i ścięgien, a także 
poprawy elastyczności skóry, poprawy stanu włosów i paznokci 
to codzienna praca zespołu badawczego Eytelia. Główna misja 
firmy to wprowadzanie innowacji i opracowywanie nowych 
cząsteczek krzemu dla przemysłu farmaceutycznego, spożyw-
czego i kosmetycznego.

CZY PRODUKTY DEXSIL SĄ SKUTECZNE?

ORGANIC SILICIUM BIO-ACTIVATED

dba o tkankę 
chrzęstną, 
utrzymuje 

elastyczność 
stawów

wzmacnia 
i promuje 

regenerację

pielęgnacja 
mięśni 

i ścięgien

sport

mobilność 
stawów

skóra
włosy

paznokcie
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