
 

 

        
 

       SILICIO BISGLICINATO 5% 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Descrição 

Silício Quelato 5% é uma suplementação de silício. Desempenha função na formação 

de ossos e tecidos, tratamento de celulite, e prevenção de doenças cardíacas. 

 

 

     Propriedades 

O silício foi a princípio conhecido em medicina humana pelo papel que gozava na 

patologia (silicose dos mineiros). Há quinze anos se sabe que possui uma ação fisiológica 

fundamental e que é um elemento-traço essencial.  

O silício se revelou necessário para a formação dos ossos, cartilagem e tecido 

conjuntivo.  

Mineral silício quelato 
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Notemos que o silício é o segundo elemento mais importante em concentração na 

crosta terrestre, sendo raro na água do mar. É encontrado, em geral, sob a forma de silicato 

ou de óxido.  

Lembremos, também, que o silício goza de um papel importante na indústria (desde 

o transistor utilizado em eletrônica até a fabricação de cerâmicas e vidro).  

Carlisle já havia demonstrado, em 1972, que uma deficiência em silício nos ratos e nos 

frangos desencadeava distúrbios de crescimento e de desenvolvimento dos ossos, sendo que 

até 1977, este elemento ainda era considerado, em trabalhos científicos sérios, como um 

contaminante. 

O silício é necessário também tanto no crescimento de certos microrganismos 

(bactérias) como das plantas unicelulares, vegetais, animais e homem. Os animais sujeitos a 

uma alimentação pobre em silício apresentam malformação óssea e das cartilagens com 

modificações bioquímicas de seus componentes. 

 
 

     Indicações 

 Mineral importante para a formação de ossos 

e tecidos conjuntivos (colágeno), para a saúde das 

unhas, da pele e dos cabelos.  Fundamental, também, 

para a absorção de Cálcio, nos estágios iniciais da 

formação óssea.  



 

 

O Silício, além de fazer parte integrante de nossas estruturas conjuntivas, tomando 

parte na constituição de colágeno, elastina, mucopolissacarídeos, proteoglicanos, 

glicoproteínas, glucosaminoglucanos e poliurônios, tem, também, função moduladora sobre 

diversas vias metabólicas fundamentais para a homeostase de nosso organismo, 

especialmente a dérmica, podendo-se considerá-lo um dos recursos mais importantes para a 

prevenção do câncer de pele, pela profunda influência que exerce sobre o processo 

imunológico, mormente a nível dérmico, envolvendo o Natural Killer, exterminador de focos 

cancerosos na pele.  

Sem se falar, ainda, no seu poderoso efeito sobre 

a lipodistrofia localizada (celulite) e a peroxidação lipídica 

(geração de radicais livres). Favorecendo, assim, o Silício, 

além do aspecto estético na silhueta, um efeito marcante 

em prol de uma pele mais viçosa, sem rugas, ondulações,  

imperfeições, uma pele mais jovem, enfim.  

O Silício é, também, necessário para manter as 

artérias flexíveis e tem papel importante na prevenção de 

doenças cardiovasculares.  

O Silício se opõe aos efeitos do alumínio no 

organismo, e é importante na prevenção do Mal de Alzheimer e osteoporose.  

O Boro, Cálcio, Magnésio, Manganês e Potássio ajudam na utilização eficiente do 

Silício. 

 
 

     Concentração Recomendada 

5 a 10mg do Silício elementar. 

 É necessário aplica fator de correção sobre o teor de Silício expresso no laudo. 

Para o cálculo de correção de minerais quelatos deve-se levar em consideração a 

prescrição médica. Se o solicitado for apenas o mineral puro, o que chamamos de teor 

elementar, deve-se aplicar o fator. Se o prescrito for quelato, não é necessário. 
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