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Acetium® imeskelytabletti - 
eroon tupakasta ilman nikotiinia

Acetium® imeskelytabletti on apunasi 

tupakoinnin lopetuksessa ja sitä voidaan 

käyttää vähentämään tupakkariippuvuut-

ta. Sen käyttö on helppoa: 1-2 tablettia 

aina tupakoidessa.

Tupakoinnin lopettaminen onnistuu 

yleensä parhaiten, kun henkilö on siihen 

motivoitunut.

Imeskelytablettia pitäisi käyttää säännöl-

lisesti keskimäärin 3-6 kuukauden ajan 

parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Acetium® imeskelytabletin vaikutusta 

tupakoinnin lopettamisessa on tutkittu 

kahdessa kliinisessä tutkimuksessa1,2. 

Imeskelytabletin säännöllinen käyttö 

tupakoinnin yhteydessä lisäsi tupakoinnin 

lopettamisen todennäköisyyttä 1,5-kertai-

seksi verrattuna lumevalmisteeseen2.

Acetium® imeskelytabletilla ei ole perin-

teisten tupakanvieroitusmenetelmien si-

vuvaikutuksia, kuten nikotiiniriippuvuutta 

ja mahdollisia lääkkeiden sivuvaikutuksia. 

Miten Acetium® toimii?

Acetium® imeskelytabletti sitoo tupakansa-

vusta sylkeen liukenevaa asetaldehydiä1,2 

ja muuttaa makukokemusta.

Acetium® imeskelytabletti sisältää vain 

turvallisia ainesosia. Asetaldehydiä sitova 

imeskelytabletti sisältää myös pienen 

määrän ksylitolia, joka vähentää suun 

bakteerien asetaldehydituotantoa ja lisää 

suun terveyttä.



Mikä asetaldehydi?

Syövälle altistava asetaldehydi3 on 

yksi tupakansavun haitallisista aineista. 

Acetium-imeskelytabletti poistaa jopa 

90 prosenttia sylkeen liukenevasta 

asetaldehydistä. Normaalisti syljessä ei 

ole asetaldehydiä4.

Suositeltu enimmäisannos on 40 imes-

kelytablettia vuorokaudessa laksatiivis-

ten vaikutusten vuoksi. 

Ei lasten ulottuville.
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Acetium-imeskelytabletit on kehitetty ja  

valmistetaan Suomessa.

Lue lisää: www.acetium.fi

Tilaa esitteitä: info@biohit.fi

Instagram: Biohit_oyj


