
Product

Macuvite-2

Macuvite-2 is samengesteld naar recente inzichten over effectiviteit, opneembaarheid en onderbouwing van de verschillende 
ingrediënten die van natuurlijke oorsprong zijn. De bestanddelen zijn bijzondere vormen van hoge kwaliteit, worden goed 
opgenomen en zijn onderwerp geweest van diverse onderzoeken bij mensen. Macuvite-2 is samengesteld naar Europese 
richtlijnen wat betreft hoogte van de hoeveelheden van de dagelijkse inname. 
 
Wat maakt de diverse bestanddelen in Macuvite-2 speciaal? 
• Luteïne en zeaxanthine en meso-zeaxanthine – uit Tagetes erecta, familie van het Afrikaantje – behoren tot de groep van carotenoïden. 

Luteïne en zeaxanthine komen in hoge concentratie in het centrale deel van het netvlies voor. 
• Vitamine C is verwerkt met plantaardige lipiden en bioflavonoïden voor een goede opname.  

Vitamine C draagt o.a. bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E; en bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

• Vitamine E is de natuurlijke vorm d-alfa-tocoferol samen met andere gemengde tocoferolen. Bijzonder aan deze vitamine E is dat de 
bron zonnebloem is. Afkomstig van non-GMO zonnebloemolie, kosher en halal gecertificeerd. 
Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

• Zink is gebonden aan L-methionine. Zink-l-methionine heeft geen problemen met een vezelrijke voeding. Hierdoor wordt het mineraal 
goed opgenomen. Met een hoger vezelaandeel is de opname zelfs hoger. Zink-l-methionine speelt ook een rol bij de koperopname.  
Zink draagt bij aan het behoud van normaal gezichtsvermogen en tot een normale cognitieve functie. Zink levert een bijdrage als antioxidant.

• Koper is een sporenelement en werkt onder andere met zink samen. Kopergluconaat wordt makkelijk opgenomen in het lichaam.  
Koper draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel en van het immuunsysteem en levert een bijdrage als antioxidant.

Luteïne & zeaxanthine, 
vitamine C & E, zink en koper

Aanbevolen gebruik: 1 x per dag 1 tablet na de (warme) maaltijd. Het aanbevolen gebruik niet overschrijden. 

Ingrediënten per tablet:  •   Vitamine C (l-ascorbinezuur) 500 mg = 625% RI*
 •   Extract van Tagetes Erecta met 10 mg luteïne en 2 mg zeaxanthine
 •   Vitamine E (d-alfa-tocoferol) 33 mg = 275% RI*
 •   Zink (zink-l-methionine), voorziet in 16 mg elementair zink = 160% RI*
 •   Koper (kopergluconaat), voorzit in 2 mg elementair koper = 200% RI*
 *Referentie-inname
   
Hulpstoffen:  Microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, inuline, talk, hydroxypropyl-
 cellulose, kokosolie. Capsule: HPMC

Waarschuwingen: Bij Retina Pigmentosa – zeldzame oogafwijking – overleggen met arts. 
 Vitamine C met voorzichtigheid gebruiken bij ijzerstapelingsziektes.
 Zink: bij gebruik van antibiotica, twee uur voor het antibioticum innemen.

Speciaal voor de ogen
Op basis van de AREDS 2 oogformule

Macuvite-2Macuvite-2 Art.Nr. Art.Nr. EANEAN [NL] [NL] Z-IndexZ-Index [B][B] CNK CNK [B][B] NUT/PL NUT/PL

30 tabletten30 tabletten 2346423464 87152162346458715216234645 1657374916573749 3721-5373721-537 1149/581149/58

150 tabletten150 tabletten 2346523465 87152162346528715216234652 1657310216573102 3721-5453721-545 1149/581149/58

slechts 
1 tablet 
per dag

Interacties:  
Niet bekend


