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Technische fiche

WAT IS DE ONDERLIGGENDE OORZAAK?
Het hart pompt het bloed ons lichaam rond om alle weefsels van zuurstof 
en voedingsstoffen te voorzien. Vanuit de benen moet het bloed tegen de 
zwaartekracht in terug naar het hart. De zogenaamde spierpompen, waarvan 
de kuitspierpomp de voornaamste is, drukken bij spiercontractie de venen 
samen en stuwen het bloed in de richting van het hart. De venen zijn voorzien 
van een kleppensysteem. Deze kleppen kunnen enkel naar boven open en 
verhinderen zo dat het bloed terug naar beneden stroomt onder invloed van 
de zwaartekracht. 

Wanneer er hier iets verkeerd loopt, door bijvoorbeeld slecht werkende 
kleppen of onvoldoende spieractivatie, hoopt het bloed zich op. Daardoor 
wordt de druk in de venen groter, zetten ze uit en gaan er nog meer kleppen 
slecht functioneren. Vanaf dat moment spreken we van veneuze insufficiëntie 
en dit kan gepaard gaan met volgende ongemakken:

- Tintelingen en jeuk ter hoogte van de benen.
- Rusteloze benen.
- Een moe en zwaar gevoel in de benen. 
- Opgezwollen voeten en enkels bij lang rechtstaan of zitten (oedeem).
- Spataders en/of aambeien.
- Nachtelijke krampen.

Iedereen kan in principe last krijgen van veneuze insufficiëntie maar sommige 
zijn vatbaarder dan anderen: 

- Mensen met erfelijke aanleg.
- Zwangere vrouwen.
- Mensen die veel en lang stilstaan of stilzitten.

 
 
PAARDENKASTANJE (Aesculus hippocastanum) 
Talrijke klinische studies tonen aan dat paardenkastanje zwellingen ter 
hoogte van de enkels en ongemakken zoals zwaartegevoel, krampen, jeuk 
en tintelingen in de benen doet afnemen. De werkzame bestanddelen zijn 
hoofdzakelijk saponinen, nl. het aescine, dit is een verzamelnaam voor 
een complex mengsel van triterpeenglycosiden. Paardenkastanje versterkt 
de vaatwand door het blokkeren van de enzymen die proteoglycanen 
afbreken (proteoglycaan hydrolasen). Als belangrijke bestanddelen van de 
vaatwand zorgen proteoglycanen voor een goede elasticiteit en integriteit 
van de bloedvatwand. Een gevolg daarvan is dat er een verminderde 
doorlaatbaarheid van de haarvaten ontstaat, waardoor vochtophoping 
in de benen vermindert. Aescine zorgt bovendien voor de vrijstelling van 
prostaglandine F2α met als gevolg een verhoging van de druk in de venen, 
dit zorgt voor een betere veneuze circulatie. Paardenkastanje heeft tot slot 
ook ontstekingsremmende eigenschappen.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓	 Saponinen, o.a. aescine
✓	 Ruscogenine
✓	 Flavonoiden en oligomere procyanidines
✓	 Trans-resveratrol
✓	 Vitamine C 
✓	 Coumarine

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Beschermt en versterkt de vaatwand.
✓	Verhoogt de veneuze druk.
✓	Zorgt voor een verminderde doorlaatbaarheid van de haarvaten, 

waardoor er minder vochtophoping ontstaat in de benen.
✓	Werkt antioxidatief.

Zware benen
Een onaangenaam zwaar gevoel in de benen, vermoeide benen, spanning, pijn, tintelingen, 
gezwollen voeten en enkels, het zijn vervelende symptomen te wijten aan een slechte 
circulatie in de benen. Ze treden meestal op ‘s avonds, na langdurig rechtstaan of zitten en 
bij warmte en vermoeidheid. Physalis Zware benen bevat wilde kastanje die de aderwanden 
versterkt en de circulatie in de benen verbetert. Muisdoorn, honingklaver, rode wijnstokblad 
en trans-resveratrol vullen deze werking aan en zorgen voor een verlichting van de benen. 
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MUISDOORN (Ruscus aculeatus)
Muisdoorn verlicht zware en gezwollen benen, spataders en aambeien 
dankzij zijn diuretische werking en doordat het de circulatie bevordert en 
de venen tonifieert. De belangrijkste bestanddelen van muisdoorn, die dan 
ook verantwoordelijk zijn voor zijn werking, zijn steroïde saponinen, zoals 
ruscogenine (standaardisatie van 10%) en neoruscogenine. Muisdoorn 
verhoogt de veneuze tonus door stimulatie van de adrenerge α1- en α2-
receptoren en door een verhoogde vrijstelling van noradrenaline. Deze 
stimulatie zorgt voor contractie van de spieren in de vaatwand. Muisdoorn 
remt bovendien het enzym elastase en voorkomt, net zoals paardenkastanje 
de afbraak van de proteoglycanen in de vaatwand. Tot slot heeft het eveneens 
ontstekingsremmende eigenschappen. 

RODE WIJNSTOK (Vitis vinifera)
Het blad van de rode wijnstok is rijk aan flavonoïden en oligomere 
procyanidines. De flavonoiden beschermen de vaatwand dankzij hun 
antioxidatieve werking en begunstigen de regeneratie ervan. De oligomere 
procyanidines werken ontstekingsremmend en zorgen voor het behoud van 
een elastische en stevige vaatwand door de inhibitie van o.a. het elastase en 
hyaluronidase. De combinatie van deze werkingen maken van rode wijnstok 
een vaatversterkende plant die vochtophoping tegen gaat. 

TRANS-RESVERATROL (Veri-te™) EN VITAMINE C
Resveratrol is een belangrijk bestanddeel van o.a. druiven en Japanse 
duizendknoop. Deze polyfenolische verbinding zou volgens sommigen 
de “French paradox” verklaren. Het bezit namelijk talrijke erg interessante 
eigenschappen ter ondersteuning van meerdere metabole functies die een 
rol spelen bij het gezond ouder worden. Zo ondersteunt het onder andere het 
behoud van een gezonde bloedcirculatie, totale cholesterol en bloeddruk. Veri-
te™ wordt geproduceerd door natuurlijke fermentatie van gist, wat resulteert 
in een zeer hoge zuiverheid (>98% trans-resveratrol) en uiterst goede 
kwaliteit. Het heeft gegarandeerd een veilige herkomst en is vrij van pesticiden, 
herbiciden, allergenen en andere contaminanten (vb. emodine, een laxativum 
dat vaak aanwezig is in Japanse duizendknoopextracten). Daarnaast bevat 
Physalis Zware benen ook 180 mg vitamine C. Vitamine C en trans-resveratrol 
zijn beide belangrijke antioxidanten, ze beschermen de bloedvatwanden en 
bevorderen de circulatie in de haarvaten. Vitamine C is bovendien noodzakelijk 
voor de collageenvorming in ons lichaam, een belangrijke molecule die zorgt 
voor de stevigheid en de goede werking van onze bloedvaten.

HONINGKLAVER (Melilotus officinalis)
Physalis Zware benen bevat tot slot een extract van honingklaver of 
Melilotus officinalis. Honingklaver bevat voornamelijk kaneelzuur- 
en coumarine(derivaten). Coumarine is de voorloper van 
antibloedstollingmiddelen die in de traditionele geneeskunde gebruikt 
worden, maar oefent zelf deze werking niet uit. Daarentegen wordt 
honingklaver al sinds de Oudheid in de volksgeneeskunde gebruikt voor de 
symptomatische behandeling van lymfoedeem en pijnlijk en zware benen 
door veneuze circulatiestoornissen. Studies toonden aan dat honingklaver 
oedeem vermindert doordat het de veneuze terugvloei bevordert en de 
lymfecirculatie verbetert. Bovendien vermindert het de doorlaatbaarheid 
van de haarvaten, wat ook zorgt voor minder vochtophoping in de benen. 

ENKELE TIPS
Vermijd langdurig zitten of rechtop staan, zorg voor voldoende 
lichaamsbeweging, slaap met de benen iets hoger, vermijd koffie, alcohol,...

Samenstelling per 2 tabletten

Vitis vinifera (leaf) extr. (30% polyphenols) 400 mg
Aesculus hippocastanum extr. (20% aescine) 250 mg
Vitamine C (225%*) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 50 mg
Ruscus aculeatus extr. (10% ruscogenine) 100 mg
Melilotus officinalis extr. (1% coumarin) 300 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Gebruik:
1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water. 

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

• Het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen dient te gebeuren onder toezicht 
van uw arts.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

 
 

Clean label producten:
• Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, suiker, 
zout, gist, gluten • Zijn minimaal bewerkt • Zijn voorzien van een vereenvoudigde 
ingrediëntenlijst met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt

 
REFERENTIES
Review: Horse chestnut seed extract is effective for symptoms of chronic venous insufficiency. Pittler MH, 

Ernst E. et al. (2006) Cochrane Database Syst Rev.;(1):CD003230.
Treatment of Patients With venous insufficiency with fresh plant Horse Chestnut Seed Extract_a review of 5 

clinical studies. A. Suter et al. (2006). Advances In Therapy® Volume 23 No. 1, January/February.
Herbal medicines third edition, Barnes J et al. (2007). pharmaceutical press.
The ABC clinical guide to herbs, Blumenthal M; American botanical council 2003
ESCOP monographs second edition Ruscus aculeatus (Butcher’s Broom), Alternative Medicine Review, 

Volume 6, Number 6 , 2001
Efficacy of orally administered extract of red vine leaf AS 195 (folia vitis vinifera) in chronic venous insuffici-

ency (Stages I-II) Kiesewetter et al. (2000). Arzneim.-Forsch./Drug Res. 50 (I), 109-117.
Kazama A, Fujii F, Hashimoto T, et al. The Improvement Effect for Swellings of Lower Limb of Preparation of 

Red Vine Leaf Extract. Pharmacometrics. 83 (1/2): 1-7 (2012).
Wong, R. H. X. et al. Acute resveratrol supplementation improves flow-mediated dilatation in overweight/obe-

se individuals with mildly elevated blood pressure. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 21, 851–856 (2011).
Galiniak, S., Aebisher, D. & Bartusik-aebisher, D. Health benefits of resveratrol administration. Acta Biochim. 

Pol. 66, (2019).
Tomé-Carneiro, J. et al. Resveratrol and Clinical Trials: The Crossroad from In Vitro Studies to Human Evidence. 

Curr. Pharm. Des. 19, 6064–6093 (2013).
Li, H., Xia, N., Hasselwander, S. & Daiber, A. Resveratrol and Vascular Function. 1, 1–16 (2019).
Li H, Horke S, F. U. Vascular oxidative stress, nitric oxide and atherosclerosis. Atherosclerosis 237, 208–219 

(2014).
Xia, N., Förstermann, U. & Li, H. Resveratrol and Endothelial Nitric Oxide. Molecules 19, 16102–16121 

(2014).


