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Paardenkastanje - Rood wijnblad is een voedingssupplement van Vivasan met extracten van  

paardenkastanje, rode bladeren van de druif en vitaminen. Paardenkastanje - Rood wijnblad is goed 

voor spataderen, hart en bloedvaten. 

 
Spataderen 

Spataderen treden op wanneer de bloedvaten niet goed functioneren. Aderen bezitten eenrichtings-

kleppen die voorkomen dat het bloed terugstroomt. Wanneer deze kleppen niet goed functioneren, 

verzamelt het bloed zich in de aderen in plaats van naar het hart stromen. Hirdoor vergroten de 

aderen. Spataders komen het meest voor in de benen. Het zijn dan ook de aderen met de grootste 

afstand tot het hart. Deze afstand en de zwaartekracht samen, bemoeilijken het omhoog stromen 

van het bloed.  

Mogelijke oorzaken van spataderen: zwangerschap, menopauze, leeftijd boven de 50, langere tijd 

staan, obesitas, erfelijke aanleg. 

 

Aanbevolen dagelijkse dosering 

Neem 1 plantaardige gel capsule 1 keer per dag met wat vloeistof in.  

 

Ingrediënten 

Rode bladeren van druif (Vitis vinifera) extract 12,2%, paardenkastanje -  (Aesculus hippocastanum) extract 4,1%, vitamine C, B2, B6, B12. 

 
Belangrijke informatie 
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosering.  
Buiten bereik van jonge kinderen, koel, droog en tegen licht beschermd bewaren.  
Voedingssupplementen dienen niet ter vervanging van een gevarieerd voedingspatroon en een gezonde 
leefstijl. 
 
Product is niet getest op dieren - bevat geen toegevoegde metalen, geen kleurstoffen van synthetische oorsprong, geen 
parabenen, geen afgeleide producten van dierlijke oorsprong bevatten, geen GMO. 

 
Anne Frank boom 

Een beroemde kastanjeboom was de Anne Frank boom in het centrum van Amsterdam. Anne Frank beschreef de boom in haar dagboek. 

De boom overleefde een hevige wind in augustus 2010 niet. Elf jonge exemplaren, ontsproten uit de zaden van deze boom, werden 

overgebracht naar de Verenigde Staten. Na een langdurige quarantaine in Indianapolis, kreeg elke boom een nieuw tehuis op een 

bijzondere locatie in de V.S., zoals het 9/11 Memorial Park, Central HS in Little Rock en twee Holocaust Centers. Een boom werd geplant 

aan voorzijde van het Children's Museum van Indianapolis. 
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