
Kontrollera om du eller 
dina närmaste tillhör en 
högriskgrupp

Testa din och dina närmastes 
acetaldehydexponering på adressen 
www.acetium.com/sv. Utifrån 
testet får du veta om Acetium 
är något du behöver dagligen, i 
risksituationer eller kanske inte alls. 
På webbplatsen hittar du även mer 
information om acetaldehyd och 
Acetium.

Så här använder du 
Acetium

Ta 1–2 kapslar i samband med 
måltid. Om du intar alkohol 
rekommenderar vi att du dessutom 
tar 1–2 kapslar med 2–3 timmars 
intervall. Den högsta dagliga dosen 
är 10 kapslar.

 

Acetium-kapslarna innehåller inte 
ämnen av animaliskt ursprung, 
gluten, laktos eller socker. Acetium 
rekommenderas inte för barn, 
gravida eller ammande kvinnor eller 
personer som lider av cystinuri eller 
allvarlig njursvikt.

 MAGSYREMEDICIN?

 UNDERSKOTT PÅ MAGSYRA?

 KRONISK
 HELICOBAKTERIEINFEKTION?

ACETIUM-KAPSELN 
SKYDDAR DIN MAGE!

Acetium-kapslar kan du 
köpa på apoteket eller 

webbapoteket.

Acetium skyddar 
din mage mot 
acetaldehyd!
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Vad är acetaldehyd?
Acetaldehyd är den främsta biprodukten 
av kroppens förbränning av alkohol. 
Ämnet förekommer i livsmedel som 
produceras genom jäsning, såsom 
alkoholhaltiga drycker, ättika, 
mejeriprodukter, hembrygd öl och mjöd.

Tack vare sin angenäma doft används 
acetaldehyd som aromtillsatts vid 
tillverkning av till exempel yoghurt, 
sötsaker, bakverk, fruktjuicer och 
alkoholdrycker. I vissa livsmedel 
överstiger acetaldehydhalten 
gränsvärdena flertusenfalt.

Ett carcinogent ämne av 
särklass
WHO har klassat den acetaldehyd som 
alkoholhaltiga drycker innehåller och 
som bildas i kroppen till ett carcinogent 
ämne av klass I. Det här betyder att 
acetaldehyd tillhör samma klass som 
asbest och tobak. Ett kontinuerligt 
tillskott av acetaldehyd ökar avsevärt 
risken för att insjukna i cancer. 
Acetaldehydexponering förknippas 
internationellt sett årligen med fyra 
miljoner nya cancerfall, dvs. 40 procent 
av alla cancerformer. 

Till högriskgrupperna 
hör hundratusentals 
finländare 
Personer i vissa riskgrupper exponeras 
avsevärt mera för acetaldehyd än andra. 
Acetaldehyd kan anses mycket skadligt 
om du hör till någon av följande grupper:

• Du har underskott på magsyra

• Du använder ofta magsyremedicin 
för behandling av halsbränna eller 
symtom och smärtor i övre delen av 
magen

• Du har en kronisk 
helicobakterieinfektion

 

Bl.a. blodprovet GastroPanel ger svar på 
din maghälsa. Fråga mer av din läkare 
och läs mer på 

www.gastropanel.com
 
Acetium binder effektivt 
acetaldehyd i magen 
Acetium är en finsk innovation som 
skyddar din mage mot acetaldehyd. 
Acetium kapslarna innehåller L-cystein 
som är en naturlig aminosyra.L-
cystein frigörs från Acetium-kapseln 
med kontrollerad hastighet och binder 
effektivt acetaldehyd i magsäcken.

Testa din egen 
acetaldehydexponering 
och kontrollera om du 
hör till en högriskgrupp 
på adressen 
acetium.com/sv

Acetium-kapslarna 

tillverkas i Finland.


