
Suojaa vatsaa

Skyddar magen

Protects stomach
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Kapseli Kapsel Capsule

Acetium sitoo tehokkaasti  
asetaldehydin vatsassa 

Acetium®-kapseli suojaa maha-
laukun limakalvoa asetaldehydil tä 
henkilöillä, joilla on hapoton maha. 
Hapoton maha voi johtua mahalau-
kun limakalvon surkastumisesta tai 
hapones tolääkkeiden pitkäaikaisesta 
käytöstä. Acetium-kapselista hitaasti 
vapautuva aminohappo L-kysteiini 
sitoo alkoholista ja ravinnosta saatua 
sekä mikro bien tuottamaa asetaldehy-
diä mahassa. Asetaldehydi on WHO:n 
luokituksen mukaan karsinogeeni.  

Näin käytät Acetiumia

Ota 1-2 kapselia veden kanssa ruoan 
tai alkoholin nauttimisen yhteydessä. 
Alkoholin nauttimisen jatkuessa voit 
ottaa 1-2 kapselia lisää. Korkein suosi-
teltu päiväannos on 10 kapselia.

Acetium-kapselit eivät sisällä eläin-
peräisiä aineita, gluteenia, laktoosia 
tai sokereita. Tuote ei sovellu lapsille, 
raskaana oleville, imettäville, mu-
nuaisten vajaatoiminnasta kärsiville tai 
kystinuriaa sairastaville. 



Mitä asetaldehydi on?

Asetaldehydi on alkoholiaineenvaihdun-
nan merkittävin sivutuote. Sitä esiintyy 
elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen 
liittyy käymisprosessi, kuten alkoholijuo-
missa, etikassa, meijerituotteissa, kotikal-
jassa ja simassa. 

Hyvän tuoksunsa tähden asetaldehydiä 
käytetään aromiaineena esimerkiksi 
jogurttien, makeisten, leivonnaisten, 
hedelmämehujen ja alkoholijuomien 
valmistuksessa. 

Ensimmäisen luokan karsinogeeni

Maailman terveysjärjestö WHO on 
luokitellut alkoholijuomien sisältämän ja 
alkoholista muodostuvan asetalde hydin 
ensimmäisen luokan karsinogeeniseksi 
yhdisteeksi. Tämä tarkoittaa, että  
asetaldehydi kuuluu samaan luokkaan 

kuin asbesti ja tupakka.  Jatkuva altistumi-
nen asetaldehydille lisää syöpäriskiä. 

Riskiryhmiin kuuluu satoja tuhansia 
suomalaisia 

Tiettyihin riskiryhmiin kuuluvat altistu-
vat asetaldihydille huomattavasti muita 
enemmän. Jos kuulut johonkin seuraa-
vista ryhmistä, asetaldehydi on sinulle 
erityinen riskitekijä:

• Kärsit hapottomasta tai matalahappoi-
sesta mahasta

• Käytät haponestolääkkeitä  
närästyksen tai ylävatsavaivojen ja 
-kivun hoitoon

• Kärsit kroonisesta helikobakteeri- 
infektiosta

Acetium-kapseli

• suojaa vatsaa erityisesti,  
jos maha on matalahappoinen 
tai hapoton, tai käytät 
haponestolääkkeitä

• vähentää tehokkaasti mahan 
asetaldehydipitoisuutta ruoan 
tai alkoholin nauttimisen 
yhteydessä

Acetium®-kapselit on kehitetty  
ja valmistetaan Suomessa.

Acetium capsule

Tuotenro. Tuote Määrä

620140 Acetium 100 mg 4 x 15  
 fi-sv-en  blisteriä

Lue lisää: www.acetium.fi

Tilaa esitteitä: info@biohit.fi
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