
 Crème Bioforce®

del bij het College ter beoordeling van genees-
middelen aangemeld. 
Aan dit geneesmiddel is het nummer RVG 00725 
toegekend.

Werking
Arnica montana werkt o.a. ontstekingsremmend, 
antiseptisch en pijnstillend.
Calendula officinalis werkt ontstekingsremmend  
en bevordert de wondgenezing.
Hamamelis virginiana werkt o.a. samentrekkend, 
verbetert de doorbloeding en daardoor de vorming 
van nieuwe huid.
Hypericum perforatum werkt ontstekingsremmend 
en wondhelend.
Salvia officinalis werkt ontstekingsremmend en 
desinfecterend.
Sanicula europaea werkt desinfecterend en remt 
schimmelgroei.

Productie en distributie
Crème Bioforce van A.Vogel is een geneesmiddel 
dat wordt geproduceerd en gedistribueerd door:
Biohorma B.V., postbus 33, 8080 AA  Elburg.

Gebruiken bij
Huidirritatie, zoals luieruitslag, een gevoelige huid; 
doorliggen, ter voorkoming van.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor één van de bestandsdelen.

Wijze van gebruik
Meerdere malen per dag naar behoefte opbrengen.

Bij het aanhouden van de klachten is het verstandig 
een arts te raadplegen.

Bijwerkingen
Van deze crème zijn geen bijwerkingen bekend.

Bewaren
De tube na gebruik goed sluiten en bij kamer- 
temperatuur of koeler bewaren (zie houdbaar- 
heidsdatum op verpakking/tube).

Het is altijd verstandig geneesmiddelen  
buiten het bereik van kinderen te houden

Kwaliteit
•  In Crème Bioforce van A.Vogel zijn verse,  

geneeskrachtige  planten verwerkt.
•  De planten worden grotendeels in eigen  

beheer gekweekt, volgens organisch-biologische 
regels. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van 
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. 
De kweek-methoden voldoen aan de eisen die 
gelden voor het EKO-keurmerk.

•  De planten worden geoogst wanneer ze een 
maximum aan werkzame stoffen bevatten.  
Direct na de oogst vindt de verwerking plaats.

• De receptuur van Crème Bioforce is van A.Vogel.
•  Het volledige fabricageproces alsmede de in eigen 

laboratoria uitgevoerde kwaliteitscontroles staan 
onder apothekerstoezicht.

Crème

Samenstelling
Hypericum perforatum  14,5%
Calendula officinalis   4,3%
Salvia officinalis  2,9%
Sanicula europea  2,9%
Arnica montana  1,2%
Hamamelis virginiana  0,2%

Crèmebasis: Adeps lanae, Aqua, Helianthi  
annui oleum, Cera flava, Lecithin en Parfum.
De crèmebasis bevat wolvet.

Verpakking
Crème Bioforce van A.Vogel is verkrijgbaar  
in een verpakking van 30 g.

Soort geneesmiddel
Crème Bioforce van A.Vogel is als geneesmid-



•  Bij het bereiden en verpakken worden de GMP-
richtlijnen toegepast (GMP = Good Manufacturing 
Practice). Dit zijn kwaliteitseisen voor de farma-
ceutische industrie.

Milieutip
Het doosje kan bij het oud papier. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de  
A.Vogel Gezondheidslijn: 0900-2464646.

Biohorma B.V
8080 AA  Elburg

De tekst van deze bijsluiter werd voor het laatst gewijzigd op 9 januari 2006.
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