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ORGANISCH SILICIUM G5®  

G5® Voedingssupplement 
Zonder bewaarmiddelen 

G5® Gel

G5® Spray

500ml & 1000ml

150ml & 750ml

200ml 

Intensieve kuur:  
30ml 3 keer per dag.

Onderhoudskuur:  
10-20ml 1 tot 3 keer  
per dag.

Breng aan zo vaak  
als nodig. 

Regelmatig aanbrengen  
voor optimale  
doeltreffendheid. 



SILICIUM 

Silicium vindt men in verschillende mate in elke cel. Alle 
levende organismen (planten, mensen en andere dieren) 
lijken silicium nodig te helpen om hun gezondheid en 
evenwicht te herstellen en te bewaren. Siliciumwaarden in 
het lichaam dalen met de leeftijd en dus is het goed om in 
hoge concentraties goed geabsorbeerde silicium via onze 
voeding binnen te krijgen.

DOOR DE EU GOEDGEKEURD 
VOEDINGSSUPPLEMENT

LLR-G5 Ltd., gevestigd in Ierland, is de ENIGE 
goedgekeurde fabrikant van organisch silicium, volledig 
conform richtlijn 2002/46/EC Bijlage II, en goedgekeurd 
als een innovatief voedingsbestanddeel door de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de Europese 
Commissie. Dit was het resultaat van een grote investering 
in onderzoek door LLR-G5 Ltd., in samenwerking met vele 
toonaangevende onderzoeksorganisaties. 

ORGANISCH SILICIUM G5®

Organisch Silicium werkt door afgifte van erg absorbeerbaar 
voedingssilicium dat op zijn beurt de aanmaak van gezonde 
collageenvezels bevordert. Collageenvezels binden zich 
aan elkaar om een matrix voor bindweefsel te vormen en dit 
biedt weefsels hun flexibiliteit en elasticiteit.

Het onderzoek dat werd gevoerd, ondersteunt de opinie 
dat negatieve ionen een algemeen positief effect hebben 
op de gezondheid en het welzijn. Ionen transporteren 
elektrische ladingen en informatie. Organisch Silicium G5® 

is rijkelijk geladen met negatieve en positieve ionen. Het 
is ook een amfifiele molecule, met de unieke eigenschap 
dat het oplosbaar is in zowel water als olie, waardoor het 
zich in de bloedbaan kan rondbewegen maar ook door de 
celmembranen kan dringen.5® 

VOEDINGSSUPPLEMENT ZONDER 
BEWAARMIDDELEN

G5® vloeistof zonder bewaarmiddelen is een
voedingssupplement voor oraal gebruik. Organisch Silicium 
fungeert als doeltreffend afgiftesysteem voor silicium om 
te voorzien in de dagelijkse behoeften van het lichaam. 
LLR-G5 beveelt een dagelijkse dosis aan tussen 30ml en 
90 ml.

Maak de huid gladder en steviger voor een stralender en 
jeugdiger uitzicht.

78% van de deelnemers beaamden* dat Organisch Silicium 
G5® Gel de gezondheid van de huid verbeterde na een test 
van 28 dagen. 

Bewezen resultaten tonen aan dat:
 de huid stralender en steviger was bij meer dan 80% van 

de proefpersonen. 
 66% van de ondervraagden een merkbaar verbeterde 

huidhydratatie zag en verder 74% een verbeterde 
gladheid. 

 de poriën en onvolkomenheden in de huid van het gelaat 
waren verminderd bij ongeveer tweederde van alle 
vrouwen. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

De doeltreffenheidsstudie werd ontworpen in samenwerking 
met, en uitgevoerd door een wereldwijde onafhankelijke 
onderzoeksorganisatie op de huid van 60 vrouwelijke 
proefpersonen die tussen 25 en 70 jaar oud waren, en dit 
gedurende 28 dagen.  

*Allard, S. G5 gel efficacy claims study report. Ayton Global Research, 
2013; United Kingdom.
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Biedt een 
stevigere maar 

gladdere en 
helderdere huid.

Vermindert zichtbare 
imperfecties en poriën 

in de huid.

Hydrateert 
de huid.

Maakt de huid 
stevig en soepel.

Vertraagt het zichtbare 
verouderingsproces, en 

behoudt de jeugdige 
straling van de huid.

Houdt de huid glad, 
elastisch en veerkrachtig 

door een merkbare 
verbetering van soepelheid 

en stevigheid.

ORGANISCH SILICIUM G5® GEL &  
HUIDGEZONDHEID 

KRAAKBEEN VAATSTELSEL

HAAR EN HUID

NAGELS

BOTTEN

GEWRICHTEN

ORGANISCH SILICIUM G5® 
VOEDINGSSUPPLEMENT EN GEZONDHEID VAN 
HET BINDWEEFSEL 

Net zoals bij voedingssilicium werden sterke effecten 
aangetoond in de wetenschappelijke literatuur voor wat 
betreft stijging in botdichtheid met het gebruik van organisch 
silicium, MMST[1]. Het is echter belangrijk te vermelden dat 
deze effecten ook werden gezien bij postmenopauzale 
vrouwen, daar waar dit met voedingssilicium alleen niet 
lukte. Eén studie toont dat bij 70% van de proefpersonen 
het volume van het heupbeen steeg met organisch silicium, 
in vergelijking met een placebo[2] en een latere studie in 1993 
toonde eveneens een merkbare stijging in de dichtheid van 
het heupbot en de wervels aan[3].

Ref 1. Jugdaohsingh et al., Journal of Bone and Mineral Research (JBMR) 
2004, Ref 2. Schiano et al., Revue du Rhumatisme 1979, Ref. 3. Eisinger & 
Clairet Magnesium Res 1993.
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ABSORPTIE

Organisch Silicium G5® biedt silicium met een absorptie tot 
70%. Dit is minstens vier keer de absorptiekracht van elke 
andere gekende supplementvorm. 

- Mineraal silicium, wordt aan  
   2% geabsorbeerd.

- Colloïdaal silicium (mineraal  
  silicium dat wordt gedispergeerd    
  in grote hoeveelheden water)  
  wordt aan 15% geabsorbeerd.


