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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 

 

 
 

Hyperiforce 
 

Hypericum-extract 
 

Tabletten 

 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want 

deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit traditioneel  kruidengeneesmiddel is 

verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), 

voor de behandeling van een milde aandoening 

waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. 

Toch blijft  het belangrijk om A.Vogel Hyperiforce 

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 als klachten verergeren, 

indien na 2 weken onafgebroken gebruik geen 

verbetering van klachten wordt bemerkt of 

wanneer klachten terugkeren. 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is A.Vogel Hyperiforce®  en waarvoor wo

het ingenomen? 

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel 

Hyperiforce® inneemt? 

3. Hoe wordt A.Vogel Hyperiforce®  ingenomen?

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u A.Vogel Hyperiforce®? 

6. Algemene informatie. 

 
1. Wat is A.Vogel Hyperiforce®  en waarvoo

wordt het ingenomen? 

Traditioneel  kruidengeneesmiddel ter  verli

van tijdelijke  nerveuze spanning  en klachte

neerslachtigheid. De  toepassing is  uitslu

gebaseerd op langdurige gebruikservaring en n

klinisch bewijs. 

 
Als de klachten verergeren of wanneer na 2 w

onafgebroken gebruik geen verbetering 

klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts

 
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel 
Hyperiforce®  inneemt? 

 
Wanneer mag u Hyperiforce® niet innemen?

Dit product dient niet te worden ingenome

overgevoeligheid  voor Hypericum perforatu

voor een van de hulpstoffen. Dit product 

niet te worden ingenomen in geval 

lichtovergevoeligheid. Niet  gebruiken 

kinderen onder de 18 jaar. 
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bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto- 

immuunziekten: ciclosporine, tacrolimus; 

 antistollingsmiddelen van het coumarinetype, 

zoals acenocoumarol en fenprocoumon; 

 anti-epileptica: fenobarbital, fenytoïne en 

carbamazepine; 

 luchtwegverwijders: theofylline; 

 hartglycosiden bij hartfalen en hartritme- 

stoornissen: digoxine; 

 remmers van het HIV-virus: dit geldt voor 

zowel de protease remmers, zoals bijvoorbeeld 

indinavir, als voor non-nucleotide reverse 

transcriptase remmers zoals efavirenz en 

nevirapine;. 

 simvastatine; 

 oncolytica zoals imatinib en irinotecan; 

 
Hyperiforce kan ook de werking van genees- 

middelen tegen depressiviteit van het SSRI-type 

beïnvloeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

paroxetine, sertraline en nefazodon. Gelijktijdige 

inname  wordt  afgeraden, vanwege een mogelijk 

ontstaan van het serotonine-syndroom. 

Bij gelijktijdige inname van Hyperiforce en de 

orale anticonceptiepil, kan er sprake zijn van een 

verminderde bescherming tegen zwangerschap. 

Dit is  gebaseerd op meldingen  van doorbraak- 

bloedingen en zeer incidenteel van gevallen van 

zwangerschap. 

Informeer   uw   arts  of   apotheker  wanneer  u 

andere geneesmiddelen  gebruikt  of kort  geleden 

heeft gebruikt. 

3. Hoe wordt A.Vogel Hyperiforce®
 

ingenomen? 

Tenzij anders is voorgeschreven: 
Volwassenen:            2 maal daags 1 tablet. 

 
Wat moet u doen wanneer u te veel van 
Hyperiforce®  heeft ingenomen? 

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering 

Hyperiforce heeft ingenomen, zijn  in  

algemeen  geen bijverschijnselen  te verwach

Het kan worden  aangenomen 

overgevoeligheid voor licht toeneemt. In 
geval zou blootstelling aan UVlicht geduren

1-2 weken moeten worden vermeden. 

 
Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
Hyperiforce®  in te nemen? 

Wanneer u Hyperiforce vergeten bent in te ne

neem dan geen extra tabletten, maar wacht t

eerstvolgende   tijdstip  en  neem  dan

gebruikelijke   hoeveelheid  A.Vogel  Hyper

in. 

 
Effecten die u kunt verwachten wanneer d

behandeling met Hyperiforce®  wordt 

gestopt? 

Er  zijn   geen   effecten   te  verwachten na 

stoppen met de behandeling. Indien u n

Hyperiforce  ook  andere geneesmidde

gebruikt  en u wilt  stoppen met de inname

Hyperiforce, wordt  u geadviseerd  contact o

nemen met uw arts of apotheker. 

 
4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals    elk     geneesmiddel     kan     Hyperifo

‘n
na’.
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     6. Algemene informatie 

 
A.Vogel Hyperiforce®

 

Het actieve bestanddeel is een ethanolextract van vers 

bloeiend Sint-Janskruid (Hypericum perforatum L.). Eén 

tablet (450 mg) bevat 66 mg gedroogd ethanolextract, 

overeenkomend met 425-1300 mg verse plant. 

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: 

microkristallijne cellulose,  natriumcroscarmellose, 

silica, glyceroldistearaat. 

 
Dit geneesmiddel wordt verpakt in een potje met 

60 tabletten. 

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: 

A.Vogel B.V. 

J.P. Broekhovenstraat 16 

8081 HC  Elburg 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met 

0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen 

naar info@avogel.nl 

 
A.Vogel Hyperiforce is in het register voor 

farmaceutische producten ingeschreven onder 

RVG 104186. 

 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is 

beschikbaar op  de  website van  het  College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen 

(http://www.cbg-meb.nl). 

 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 3 januari 2020 
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