
Bijsluiter A.Vogel Crème Arnicaforce® 
 
A.Vogel [als logo] 
Crème Arnicaforce® 
crème 
 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit homeopathische geneesmiddel 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 Crème Arnicaforce® 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. 
• Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of 

wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is A.Vogel Crème Arnicaforce® en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Crème Arnicaforce® gebruikt? 
3. Hoe wordt A.Vogel Crème Arnicaforce® gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u A.Vogel Crème Arnicaforce®? 
 
A.Vogel Crème Arnicaforce® 
De actieve bestanddelen zijn Arnica montana Ø 7,2%, Chamomilla Ø 4%, Symphytum officinale Ø 4%. 
 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: apifil (bevat bijenwas en polyethyleenglycolen), water, sheaboter, 
cetyl stearyl polyglycoside, ethanol, zonnebloem-olie en rozemarijn-olie. 
 
Verantwoordelijk voor het in de handel  
brengen: Biohorma B.V. 
 Industriestraat 5 
 NL-8081 HH  Elburg 
 
Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de A.Vogel Gezondheidslijn: 0800 - 86 43 546. 
 
In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 85375. 
 
1. Wat is A.Vogel Crème Arnicaforce® en waarvoor wordt het gebruikt? 
A.Vogel Crème Arnicaforce® is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij (lichte) 
kneuzingen, verrekkingen, spierpijn en blauwe plekken ten gevolge van letsel. De werkzaamheid van dit 
homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met 
wetenschappelijke criteria beoordeeld. De crème wordt verpakt in een tube met een inhoud van 30 gram. 
 



2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Crème Arnicaforce® gebruikt? 
 
Wanneer mag u A.Vogel Crème Arnicaforce® niet gebruiken 
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor Arnica montana en andere composieten. 
 
A.Vogel Crème Arnicaforce® mag uitsluitend gebruikt worden op een intacte huid, dus niet bij open wonden. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Crème Arnicaforce® 
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Crème Arnicaforce® moet 
zijn. 
 
Gebruik van A.Vogel Crème Arnicaforce® tijdens zwangerschap of borstvoeding 
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen 
dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies. 
 
Gebruik van A.Vogel Crème Arnicaforce® in combinatie met andere geneesmiddelen 
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen 
enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere 
geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 
recept kunt verkrijgen. 
 
3. Hoe wordt A.Vogel Crème Arnicaforce® gebruikt? 
Tenzij anders voorgeschreven meerdere malen per dag opbrengen en zachtjes inwrijven. De crème kan 
ook met een kompres op de pijnlijke plek worden toegepast. 
 
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer 
de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts. 
 
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Crème Arnicaforce® wordt 
gestopt 
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
In zeldzame gevallen kan zich een overgevoeligheidsreactie voordoen in de vorm van een huidirritatie 
(jeuken huiduitslag, roodheid). Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk als het gebruik wordt gestaakt. 
Indien de huidirritatie niet binnen een week over is, wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Personen 
met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden A.Vogel Crème Arnicaforce® (nogmaals) te gebruiken. 
 
5. Hoe bewaart u A.Vogel Crème Arnicaforce®? 
A.Vogel Crème Arnicaforce® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C en na 
gebruik goed sluiten. 
 
Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik A.Vogel Crème Arnicaforce® niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... . 
 
 


