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Fina Hair Complex capsule 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Fina Hair Complex bij kamertemperatuur (15-25 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Elke capsule van Fina Hair Complex bevat 1,25 mg finasteride en de voedingssupplementen: vitamine A (betacaroteen) 76 µg RE, vitamine 
B5 (calciumpantothenaat) 8,34 mg, vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 3,1 mg, biotine 1500 µg, zink (zinkgluconaat) 1,44 mg, Saw palmetto 
berries extract (45% vrije vetzuren) 25 mg, Pygeum africanum bark extract 5:1 10 mg, groene thee extract (50% polyfenolen) 10 mg, para-
amino-benzoëzuur (PABA) 5 mg, palmolie-extract (30% tocotriënolen) 2 mg. 
 
Toepassing 
Deze capsules worden voorgeschreven voor mannen die een vorm van erfelijke kaalheid hebben (alopecia androgenetica). 
De werking van finasteride berust op remming van 5-α-reductase in haarfollikels, een enzym dat testosteron omzet in dihydrotestosteron. Dit 
hormoon speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kaalheid. Saw palmetto en Pygeum africanum hebben een vergelijkbare werking als 
finasteride. Palmolie-extract werkt als een antioxidant en beschermt de haarwortel van binnenuit. De overige stoffen (vitamine B5, B6, para-
amino-benzoëzuur, biotine, zink en vitamine A) zijn van belang voor een gezonde haargroei. Para-amino-benzoëzuur zorgt er ook voor dat het 
haar de oorspronkelijke kleur niet verliest en daardoor vertraagt het de vergrijzing. 
Na 3-6 maanden kunt u effect zien. Als u stopt met de behandeling zijn na 9-12 maanden de nieuwe haren weg. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 capsule per dag. 
Neem de capsule in bij het ontbijt. 
Gebruik Fina Hair Complex zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen, maar u zult dan de nieuwe haren 
verliezen. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 
Voorzichtig bij diabetes mellitus, te lage bloedglucose, nierfunctiestoornis, angststoornissen, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, depressie, 
maag- of darmzweren. Leverfunctiestoornis, hierover zijn geen gegevens van finasteride en groene thee extract. Hepatitis B en C, hierover zijn 
geen gegevens van groene thee extract. 
 
Interacties 
Efavirenz en nevirapine kunnen de effectiviteit van finasteride verminderen. Laat uw arts het effect van efavirenz en nevirapine controleren. 
De werking en bijwerkingen van finasteride kunnen toenemen door antiretrovirale middelen (atazanavir, cobicistat, darunavir, elvitegravir, 
fosamprenavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir, boceprevir) en anti-HCV-middelen (boceprevir, simeprevir, telaprevir, 
ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, dasabuvir). Laat uw arts het effect van Fina Hair Complex controleren. Meld het als u bijwerkingen ervaart. 
Groene thee extract kan de werking bortezomib verminderen. Gebruik Fina Hair Complex dan niet en overleg met uw arts. 
Groene thee extract zou in combinatie met antitrombotica (trombocytenaggregatieremmers, heparines, anticoagulantie zoals coumarines), 
SSRI’s (bijv. citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine) en NSAID’s (bijv. diclofenac, 
flubiprofen, ibuprofen, indomethacine, ketoprofen, meloxicam, naproxen, piroxicam) het risico op bloedingen kunnen verhogen. Waarschuw 
uw arts als u meer bloedingen heeft dan voor het gebruik van Fina Hair Complex. 
Door groene thee extract zouden de bijwerkingen van β-mimetica (bijv. epinefrine, salmeterol, terbutaline)  en stimulantia (bijv. cafeïne, 
amfetamine, dexamfetamine, dobutamine, dopamine, efedrine, methylfenidaat, modafinil) kunnen toenemen. Waarschuw uw arts als u meer 
bijwerkingen ervaart dan voor het gebruik van Fina Hair Complex. 
Para-amino-benzoëzuur kan het effect van sulfonamides (bijv. sulfadiazine, sulfamethoxazol, cotrimoxazol) verminderen. Gebruik Fina Hair 
Complex dan niet en overleg met uw arts. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik dit middel dan NIET.  
Zorg dat u vóór gebruik van dit middel zwangerschap (bij uw partner) uitsluit. Voer een zwangerschapstest uit of raadpleeg uw arts. Zwangere 
vrouwen, of met een kinderwens, mogen niet blootgesteld worden: raak geen (open) capsules aan en gebruik condooms. 
Gebruik dit middel NIET bij borstvoeding. 
Finasteride kan de normale ontwikkeling van de baby verstoren. Bij hogere doseringen (5 mg) zijn kleine hoeveelheden finasteride gevonden 
in het zaad van de man. Het is niet bekend of contact van de moeder met dit sperma schadelijk voor de mannelijke foetus is. 
Zwangerschapscategorie X (Australië, finasteride). 
 
Bijwerkingen 
Bij 1-10%: impotentie, minder zin in vrijen. Deze bijwerkingen verminderen vaak in de loop der tijd. 
Bij minder dan 1%: stoornissen bij het klaarkomen, pijnlijke of gezwollen borsten, depressie, huiduitslag. 
Verder zijn gemeld: borstkanker bij mannen, onvruchtbaarheid, pijnlijke zaadballen. Overgevoeligheid (huiduitslag, galbulten en jeuk. In 
ernstige gevallen benauwdheid of een opgezwollen gezicht). Hartkloppingen. Maag- en darmbezwaren. Onrust of gespannenheid, angst, 
slapeloosheid. Hoofdpijn. Koorts. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend 
arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich 
zorgen over maakt. 


