
Nutricolin® é um complexo formado entre o ácido ortossilícico (na sua forma altamente biodispo-

nível) estabilizado em colina e responsável por aumentar a síntese das chamadas “proteínas da 

beleza”: colágeno, queratina e elastina. Dessa forma, Nutricolin® proporciona a melhora da pele, 

cabelo e unha, além de contribuir para aumentar a síntese e estabilizar os glicosaminoglicanos.

Silício é um mineral essencial na formação estrutural da derme através do aumento da síntese de 

colágeno, elastina e estabilização de glicosaminoglicanos. No cabelo e na unha, o silício aumenta 

a síntese e a compactação de queratina. 

A colina é um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas e um precursor de fosfolipídios, 

que são componentes essenciais para formação da membrana celular. Além de ser o agente esta-

bilizante ideal, possibilita a biodisponibilidade e o aumento da permeação do silício.
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PROPRIEDADES

Contribui para a elasticidade, firmeza e sustentação da pele

Aumenta a densidade dérmica

Colabora para aumentar a força, elasticidade, resistência e volume capilar

Contribui para unhas mais fortalecidas e resistentes à quebra



O envelhecimento causa mudanças estruturais na derme, sendo as rugas e a flacidez as marcas 

mais evidentes. E como o silício tem uma função essencial de estimular a atividade da enzima 

prolinahidroxilase, que favorece o aumento de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos na 

derme, Nutricolin assume também a função de ativo essencial no rejuvenescimento.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

•  Auxilia na redução de rugas e 
   linhas de expressão;
•  Promove aumento da densidade 
   e firmeza da pele;
•  Favorece a hidratação cutânea;

BENEFÍCIOS PARA O CABELO

•  Estabiliza e aumenta GAGs; 

•  Síntese de colágeno tipo I;

•  Ação antioxidante; 

•  Auxilia na ação antiglicante.

•  Proporciona maior força e brilho para os cabelos;
•  Colabora para aumentar a força, elasticidade, resistência, volume e 
    diminuir a quebra;
•  Contribui no aumento da síntese de queratina.



A análise da literatura científica acerca da utilização de suplementos contendo silício demonstra 

grande potencial terapêutico desse elemento, com atuação em diferentes condições de saúde 

humana e propriedades estéticas. Dentre as diversas formas químicas disponíveis, a análise dos 

estudos permite concluir que o ácido ortossilícico é a forma que apresenta maior biodisponibili-

dade, sendo que as demais formas possuem absorção inversamente proporcional ao grau de 

polimerização. 

Estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP – Ribeirão Preto) analisou os efeitos de 

Nutricolin® através de ensaio clínico feito por análise de imagem da pele. O teste de eficácia clíni-

ca randomizado, placebo-controlado, teve 3 meses de duração e participação de 60 voluntárias, 

sendo estas divididas em dois grupos (tratamento e placebo). A dose diária de Nutricolin® utiliza-

da para a avaliação foi de 400 mg. 

Durante os 3 meses de tratamento, foram realizadas análises antes (basal – T0) e após 30, 60, 90 

dias de suplementação. Foram avaliadas as características estruturais da derme por meio de ima-

gens de alta resolução e pelo equipamento de ultrassom.

De acordo com os resultados obtidos, foi observado para o grupo que administrou o Nutricolin® 

o aumento da ecogenicidade da derme após 90 dias de suplementação. O mesmo resultado não 

foi observado no grupo placebo, mostrando, portanto, a suplementação com o Nutricolin® pro-

moveu o aumento da densidade dérmica.

Estudos recentes realizados demostraram que o silício contribui para um menor índice de queda 

capilar e mais brilho, já que o silício aumenta a síntese e a compactação de queratina.

BENEFÍCIOS PARA AS UNHAS

•  Ajuda a promover fortalecimento das unhas;
•  Contribui para diminuir quebras;
•  Favorece a melhora na aparência geral.

Unhas macias e quebradiças podem indicar deficiência de silício. Desta forma, NUTRICOLIN® 

também auxilia no aumento da proteção contra infecções ungueais, através do favorecimento da 

síntese e compactação de queratina.
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SUGESTÃO DE DOSAGEM
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Uso associado: 50mg a 300mg ao dia. 

Uso isolado: 300mg a 600mg ao dia.


