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Alpha GPC 400 mg capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Alpha GPC 400 mg capsules beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en 
uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén capsule Alpha GPC 400 mg bevat 400 mg choline alfosceraat (L-α-
glycerylphosphorylcholine, alfa-GPC). 
 
Toepassing 
Alpha GPC 400 mg capsules worden voorgeschreven voor de behandeling van de 
symptomen van degeneratieve hersenaandoeningen en hersenaandoeningen ontstaan door 
onvoldoende circulatie van bloed, zoals: verminderd geheugen, verwarring en desoriëntatie, 
verlies van motivatie en initiatief en verminderde aandacht. 
Choline alfosceraat verhoogt in de hersenen de hoeveelheid acetylcholine. Hierdoor verbetert 
het geheugen, het leervermogen en het denkproces. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Gebruik 2 tot 3 maal daags 1 capsule, tenzij uw arts anders voorschrijft. 
Slik deze tijdens de maaltijd in. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend 
arts. 
Gebruik Alpha GPC 400 mg capsules zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder 
problemen in één keer stoppen. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 
 
Interacties 
Scopolamine vermindert de werking van choline alfosceraat. Overleg met uw arts. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. 
Er zijn aanwijzingen dat choline alfosceraat veilig is. 
 
Bijwerkingen 
Gemeld zijn: zure oprispingen (reflux), hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid, huiduitslag, 
verwardheid, misselijkheid. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking heeft 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. 


