
• Met ogentroost, zink en vitamine A, die bijdragen bij tot het 
behoud van een normaal gezichtsvermogen

• Met luteïne dat bijdraagt bij tot de gezondheid van het netvlies 
en de lens

Oguton Forte

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  OGUTON FORTE

Hoe OGUTON FORTE  combineren voor meer succes?
- met ASTAXANTHINE PLATINUM: met vitamine E voor een optimale celbescherming
- met OPC PLATINUM: voor een betere microcirculatie en voor een optimale celbescherming
- met MarinDHA: het essentiële omega-3-vetzuur dat bijdraagt tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen
- met SAFFRAAN PLATINUM, MELATONINE PLATINUM, GREEN TEA PLATINUM, UBIQUINOL PLATINUM, SELENIUM ALL NATURAL ANTIOXIDANT 

COMPLEX en CHLORELLA PLATINUM: voor een optimale celbescherming
- met KYOLIC EPA + K2: ter ondersteuning van de algemene circulatie 
- met CURCUMA PLATINUM en/of BOSWELLIA PLATINUM: voor een optimale celbescherming en ter afremming van ontstekingsverschijnselen
- met VITAMINE D3 + VITAMINE A PLATINUM: met vitamine A dat bijdraagt tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen
- met VITAMINE B-complex of VITAMINE B12 PLATINUM ter ondersteuning van het zenuwstelsel
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Oguton Forte

Actieve ingrediënten per 2 vegetarische capsules: 
-  100 mg LUTEMAX 2020® Goudsbloemextract (Calendula officinalis), met 20 mg luteïne en 4 mg zeaxanthine (waaronder 

het isomeer meso-zeaxanthine)
-  210 mg Zwarte bessenextract (Ribes nigrum, 25 % anthocyanen)
-  100 mg Beklierde ogentroost (Euphrasia rostkoviana, 2,5 % polyfenolen)
-  1200 RE Vitamine A (150 % RI*, als vitamine A acetaat en gemengde carotenen)
-  18 mg TE Vitamine E (150 % RI* als gemengde tocoferolen) 
-  15 mg Zink (150 % RI*, als zink bisglycinaat)
* RI = Referentie-inname

Inhoud: 60 V-capsules

Gebruik: 2 maal per dag 1 capsule met een glas water innemen. De dagelijkse portie ervan niet overschrijden.
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Luteïne en zeaxanthine (LUTEMAX® 2020)
• Omschrijving: de bijzondere carotenen luteïne, zeaxanthine en meso-zeaxanthine in hun natuurlij-

ke verhouding
• Kwaliteitskenmerken: bijzonder extract uit de bladeren van goudsbloem (Calendula officinalis), 

waarvan zeaxanthine ook het belangrijke isomeer ‘meso-zeaxanthine’ aanvoert. Deze carotenen 
worden aangevoerd in hun actieve, niet-veresterde vorm

• Dagdosis: 20 mg luteïne en 4 mg zeaxanthine/2 V-caps
• Wetenschappelijke onderbouwing: LUTEMAX 2020® beschermt de fotoreceptoren1, zorgt voor 

een bewezen toename van luteïne en zeaxanthine in serum en netvlies, met een afname van de 
ontstekingsmerker IL-1B en een toename van het antioxiderend vermogen2 en de veiligheid ervan 
is bewezen3

Zwarte bes-extract (Ribes nigrum)
• Werking: zwarte bes wordt hoger ingeschat dan het voor hetzelfde doel ingezette blauwe bosbes, 

dat de microcirculatie bevordert 
• Kwaliteit: extract gestandaardiseerd op 25 % antocyanen   
• Dagdosis: 210 mg met 52,5 mg anthocyanen
• Wetenschappelijke onderbouwing: referenties 4 en 5.

Ogentroost- extract (Euphrasia rostkoviana)
• Werking: draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen en van een normaal netvlies
• Kwaliteit: extract gestandaardiseerd op 2,5 % polyfenolen   
• Dagdosis: 100 mg met 2,5 mg polyfenolen

Vitamine A 
• Werking: draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen
• Kwaliteit: mix van vitamine A (retinol) o.v.v goede opneembare retenylacetaat en van gemengde 

carotenen uit extra vierge rode palmolie (dat van nature bètacaroteen bevat); dus geen geïsoleer-
de, synthetische bètacaroteen   

• Dagdosis: 1200 RE Vitamine A (150 % RI)

Vitamine E 
• Werking: draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (= antioxidans)
• Kwaliteit: gemengde tocoferolen; geen geïsoleerde, synthetische D,L-alfatocoferol   
• Dagdosis: 18 mg TE Vitamine E (150 % RI)

Zink 
• Werking: 
 - draagt bij tot bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen
 - draagt bij tot een normaal metabolisme van vitamine A
• Kwaliteit: zinkbisglycinaat = ‘gecheleerde’ zink: uitstekende opneembaar door binding met het 

aminozuur glycine, treedt niet in competitie met koper voor opname
• Dagdosis: 15 mg Zink (150 % RI)


