
Tee tilaa kolesterolia 
alentavalle täydennykselle 

potilaittesi  
ruokavalioon 



Mikä puuttuu potilaasi 
kolesterolia alentavasta 
ruokavaliosta?



Alentaa1-4 kolesterolia  
todistetun tehokkaasti

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, 
tarjoavat tehokkaan tavan alentaa kolesterolia. Kohonnut kolesteroli on 
sepelvaltimotaudin riskitekijä.

Myös kansainväliset sydän- ja verisuonitauteja käsittelevät 
hoitosuositukset1-4 kehottavat lisäämään ruokavalioon kasvistanolia 
seuraaville potilasryhmille:1,3

Henkilöt, joilla on korkea 

LDL-kolesteroli ja matala 

tai keskitason sydän- ja 

verisuonitautien riski ja jotka 

eivät täytä vaatimuksia 

statiinihoidolle 

Korkean ja erittäin korkean riskin 

potilaat, kuten diabetes-potilaat, 

jotka eivät onnistu saavuttamaan 

LDL-kolesterolitavoitettaan 

pelkästään statiinien avulla tai 

jotka eivät siedä statiineja 

Aikuiset ja lapset, joilla 

on perinnöllinen 

hyperkolesterolemia 

Terveysvaikutteiset Benecol®-elintarvikkeet sisältävät 
kasvistanolia kasvistanoliesterin muodossa, joka on turvallinen 
kolesterolia alentava täydennys potilaasi ruokavalioon.* 

* Kasvistanoliesterin on osoitettu alentavan kolesterolia. Korkea kolesteroli 
on sepelvaltimotaudin riskitekijä. On osoitettu, että 1,5–2,4 g:n päivittäinen 
kasvistanoliannos alentaa kolesterolia 7–10 % 2–3 viikossa.



Benecol®-tuotteet sisältävät kasvistanolia, jonka kolesterolia alentava 
vaikutus on osoitettu yli 80 julkaistussa kliinisessä tutkimuksessa 

Vaikutusta voidaan pitää yllä edellyttäen, että kasvistanolia käytetään 
suositeltu määrä päivittäin aterian yhteydessä9-12

Benecol®-tuotteisiin lisätty kasvistanoli täydentää muiden 
ruokavaliomuutosten kolesterolia alentavaa vaikutusta12,13

Tutkimukset  
ovat osoittaneet, 
että päivittäinen 
2 gramman annos 
kasvistanolia alentaa 
LDL-kolesterolia 
keskimäärin 7–10 %  
2–3 viikossa5,6*

Viikko 0     Viikko 1       Viikko 2     Viikko 3      Viikko 4

Tehokas ja kestävä
keino alentaa kolesterolia3,5-13



Tehostaa statiinien kolesterolia 
alentavaa vaikutusta3,9,14-16

Sen lisäksi, että kasvistanoli tuo lisähyötyä terveelliseen ruokavalioon, 
se tehostaa selkeästi statiinien vaikutusta vähentämällä kolesterolin 
imeytymistä suolistoon3,9,14–16

Kansainväliset hoitosuositukset tunnustavat kasvistanolin 
lisävaikutuksen verrattuna pelkkään statiinilääkitykseen1,4

Kasvistanoli
Ruokavalio + 
kasvistanoli

Statiinit + 
kasvistanoli

-10 %

-10 %

-10 %

kasvistanoli alensi 
kolesterolia 10 % lisää 
verrattuna pelkkään 
statiinilääkitykseen3,14,15*

vaikutus saattaa 
olla suurempi kuin 
kaksinkertaisella 
statiiniannoksella3,14

•

•



Yksinkertainen ja täydentävä  
askel ruokavaliomuutokseen

Kasvistanolia sisältävät Benecol®-tuotteet tarjoavat:* 

Lisätehon statiinilääkitykselle9,14-16

Kansainvälisten hoitosuositusten tukeman täydentävän lisän 
kolesterolia alentavaan ruokavalioon1-4

Tehokkaan ja kestävän vaikutuksen, joka on todistettu yli 80 
kliinisessä tutkimuksessa3,5-7

Monipuolinen valikoima maukkaita Benecol®-tuotteita tarjoaa 
potilaillesi paljon valinnanvaraa ja sen myötä useita tapoja 
sisällyttää kasvistanolit ruokavalioonsa.

* Kasvistanoliesterin on osoitettu alentavan kolesterolia. Korkea kolesteroli 
on sepelvaltimotaudin riskitekijä. On osoitettu, että 1,5–2,4 g:n päivittäinen 
kasvistanoliannos alentaa kolesterolia 7–10 % 2–3 viikossa.
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* Kasvistanoliesterin on osoitettu alentavan kolesterolia. Korkea kolesteroli 
on sepelvaltimotaudin riskitekijä. On osoitettu, että 1,5–2,4 g:n päivittäinen 
kasvistanoliannos alentaa kolesterolia 7–10 % 2–3 viikossa.



https://benecol.fi/ammattilaiset/


