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Hoodia Chromplex capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Hoodia Chromplex beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén capsule Hoodia Chromplex bevat 100 mg Hoodia gordonii extr. 20:1 en als voedingssupplement 25 µg 
chroompicolinaat. 
 
Toepassing 
Hoodia Chromplex wordt voorgeschreven bij obesitas en binge eating syndrome, om te helpen gewicht te 

verliezen. 

Het extract van de Hoodia gordonii onderdrukt in de hypothalamus het hongergevoel. Daardoor hebt u minder 

behoefte om te eten. Chroompicolinaat maakt uw lichaam gevoeliger voor insuline. Daardoor wordt uw 

bloedglucosespiegel beter gereguleerd en hebt u tussen de maaltijden door minder behoefte om te eten. 

 

Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 

Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 - 2 capsules een half uur vóór de maaltijd. 

Let er op dat u blijft drinken. 

Wanneer u teveel heeft ingenomen, waarschuw dan uw apotheker of behandelend arts. 

Gebruik Hoodia Chromplex zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 

 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen en voor chromaat. 

Voorzichtig bij psychische- of gedragsstoornissen. 

Er is te weinig bekend over het gebruik van Hoodia bij lever- of nierinsufficiëntie, daarom wordt het gebruik bij 

een slechte lever- of nierfunctie afgeraden. 

 

Interacties 

Chroompicolinaat versterkt de werking van bloedglucose verlagende middelen (metformine, insulines, 

solfonylureumderivaten, etc.). Laat uw bloedglucosewaardes testen. 

Steroïden, acetylsalicylzuur, carbonaten en citraten (citroenzuur) kunnen de werking van chroompicolinaat 

verminderen. Let er op dat uw snackbehoefte kan toenemen. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Gebruik Hoodia Chromplex niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. 

Over het gebruik van dit medicijn bij zwangerschap en borstvoeding is onvoldoende bekend. 

 

Bijwerkingen 

Gemeld zijn: onderdrukking van dorstgevoel, helemaal geen hongergevoel, cognitieve vermindering en 

waarnemingsproblemen, hoofdpijn, slaapproblemen, geïrriteerdheid en stemmingswisselingen, 

bewegingsstoornissen, anemie, hemolyse, trombocytopenie. Bij hoge doses: lever- en nierfunctiestoornissen, 

psychische- en gedragsstoornissen. 

Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met 

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. 


