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1.  Wat zijn A.Vogel Echinaforce tabletten  
en waarvoor wordt het gebruikt?

Traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt 
gebruikt bij onvoldoende weerstand, bij griep en 
verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd 
op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

2.  Wat moet u weten voordat u A.Vogel  
Echinaforce tabletten gebruikt?

Wanneer mag u Echinaforce tabletten niet  
gebruiken?
Overgevoeligheid (allergie) voor planten van de 
familie van de Echinacea purpurea, soja, pinda’s of 
één van de andere componenten van Echinaforce 
tabletten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met  
Echinaforce tabletten?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u ex-
tra voorzichtig met Echinaforce tabletten moet zijn.

Gebruik van Echinaforce tabletten in combinatie 
met voedsel en drank.
Echinaforce tabletten kan in combinatie met  
voedsel en drank worden gebruikt. 

Gebruik van Echinaforce tabletten tijdens  
zwangerschap of borstvoeding.
Echinaforce tabletten niet gebruiken tijdens de 
zwangerschap en periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Echinaforce tabletten beïnvloeden de rijvaardigheid 
en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Echinaforce tabletten in  
combinatie met andere geneesmiddelen.
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen 
bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer 
u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden 
heeft gebruikt. 

3.  Hoe worden A.Vogel Echinaforce tabletten  
gebruikt?

Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen:  
2-3 maal daags 1 tablet.
Kinderen 6-12 jaar: 1-2 maal daags 1 tablet

Voor de maaltijd met wat water innemen.

Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken 
onafgebroken gebruik geen verbetering van de 
klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want 
deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit traditioneel kruidengeneesmiddel is ver-
krijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), 
voor de behandeling van een milde aandoe-
ning waarbij advies van een arts niet nood-
zakelijk is. Toch blijft het belangrijk om 
A.Vogel Echinaforce tabletten zorgvuldig te 
gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

•  Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn 
om deze nogmaals door te lezen.

•  Vraag uw apotheker om meer informatie  
of advies indien nodig.

•  Raadpleeg uw arts indien na 2 weken 
onafgebroken gebruik geen verbetering 
van klachten wordt bemerkt of wanneer 
klachten terugkeren.
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Wat moet u doen wanneer u te veel  
Echinaforce tabletten heeft ingenomen?
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van 
Echinaforce tabletten heeft ingenomen, zijn in het 
algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. 

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten 
Echinaforce tabletten in te nemen.
Wanneer u Echinaforce tabletten vergeten bent in 
te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht 
tot het eerstvolgende tijdstip en neem dan de 
gebruikelijke hoeveelheid in. 

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behan-
deling met Echinaforce tabletten wordt gestopt?
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen 
met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Echinaforce tabletten 
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar-
mee te maken. Allergische huidreacties zoals jeuk 
en huiduitslag komen zelden voor (<1/10.000).
Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een 
bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem dan 
contact op met uw arts.

Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een 
bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem dan 
contact op met uw arts. 

5. Hoe bewaart u A.Vogel Echinaforce tabletten?
Buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren beneden 25°C.

6. Algemene informatie
Echinaforce tabletten zijn verkrijgbaar in een  
verpakking van 60 tabletten.

Vraag uw arts of apotheker wat u met genees-
middelen moet doen die niet meer nodig zijn.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn: ethanol- 
extract van verse bloeiende Echinacea purpurea. 
Een tablet (750 mg) bevat gedroogde planten-
extracten (Echinacea purpurea kruid en wortels). 
Dit komt overeen met 317-629 mg verse 
Echinacea planten. 

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, 
maïszetmeel, soja polysacchariden, 
magnesiumstearaat.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 
0900 – 246 46 46 (10 cpm) of een e-mail 
sturen naar info@avogel.nl

In het register voor farmaceutische producten  
ingeschreven onder RVG 104869 UAD.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2012.
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