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Kolesterol i korthet

 

* Växtstanolester sänker kolesterolhalten. Förhöjd kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom. Studier 

visar att en daglig dos på 1,5–2,4 gram växtstanol sänker kolesterolhalten redan på 2–3 veckor.

Detta rivblock är avsett att hjälpa dig 
att stödja patienter som har förhöjda 
kolesterolvärden. Redan små föränd-
ringar i kosten och konsumtionen av 
produkter som innehåller växtstanol  
kan effektivt sänka kolesterolvärdena.

Hög kolesterolhalt tar inte hänsyn till ålder eller bakgrund.  
Det är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.

Daglig användning av Benecol-produkter som  
innehåller växtstanol sänker kolesterolhalten.*

 

Beställ mer på 
ammattilaispalaute@benecol.fi



Bästa hälsovårdsspecialist
Kosten är känd för att spela en viktig roll i hanteringen av hyperkolesterolemi, även om patienten redan har 

ordinerats kolesterolsänkande medicin. 1–3 Produkter som innehåller växtstanol är ett enkelt och kliniskt 
beprövat sätt att tillföra extra effekt till en kolesterolsänkande diet.1,3,4

Långvarig effekt vid daglig användning
En långvarig LDL-kolesterolsänkande effekt uppnås  

med daglig användning av växtstanolester.

Benecol-produkter som innehåller växtstanolester har visat sig  
snabbt sänka LDL-kolesterolhalten vid daglig användning.5–7* Bäst av 
allt är att det leder till en permanent sänkning av kolesterolvärdena.

Även patienter som tar statinmedicin kan sänka sina kolesterol-
värden till en 10 % lägre nivå tack vare växtstanolprodukterna.  
Motsvarande minskning av kolesterolhalten uppnås inte  
nödvändigtvis även om statindosen fördubblas.4,8,9

Referenser: 
Figure adapted from Miettinen et al. NEJM 1995; 33: 1308–13127. A one-year randomised, 
double-blind, placebo-controlled clinical trial. 153 subjects with mild hypercholester-
olemia. Control group n=51: margarine without plant stanols. Intervention group n=102: 
margarine containing plants stanols (2.6g per day, reduced to 1.8g per day in half of the 
subjects at 6 months).

Fördelar med växtstanol och Benecol®-produkter:

Du kan beställa fler broschyrer på adressen ammattilaispalaute@benecol.fi 
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Förändring av serumkolesterolnivån

Vanligt margarin

Matfett som innehåller  
växtstanolester (1,8 g växtstanol/dag)

Matfett som innehåller  
växtstanolester (2,6 g växtstanol/dag)

*p<0.05 vs. kontroll

Den kolesterolsänkande effekten 
av växtstanol i Benecol-produkter 
har påvisats i mer än 80 kliniska 

undersökningar.

Växtstanolet i Benecol-
produkterna sänker 

kolesterolhalten i tillägg till diet 
och kolesterolsänkande mediciner.

Växtstanol som Benecol-produkterna 
innehåller rekommenderas i flera 

internationella vårdrekommendationer, 
såsom European Atherosclerosis 
Societys (EAS) rekommendation.

Benecol-produkter innehåller växtstanol i form av växtstanolester.  
Växtstanolester kan tryggt rekommenderas som en del av en kolesterolsänkande diet.*

 
Denna broschyr är avsedd som hjälp till hälso-  

och sjukvårdspersonal vid kostrådgivning.

Ni kan lätt hitta mer information om växtstanolester  

på vår webbplats för hälsovårdspersonal www.benecol.fi/ammattilaiset/

* Förhöjd kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom. Studier visar att 
 en daglig dos på 1,5–2,4 gram växtstanol sänker kolesterolhalten redan på 2–3 veckor.



Du har fått den här broschyren från sjukvårdspersonal som har konstaterat att dina kolesterolvärden  
är förhöjda. Det kan medföra en högre risk för dig att få en kranskärlssjukdom.

Även små förändringar i dina matvanor kan hjälpa dig att sänka kolesterolvärdena och hålla dem i schack.

Nedan finns några enkla tips för att sänka kolesterolhalten.

Kolesterol i korthet

Byt ut mättat fett mot nyttigare fetter
•    Välj växtoljebaserat matfett

•   Använd fettfria eller magra mjölkprodukter

•    Minska användningen av feta och processade köttprodukter

•   Använd vegetabilisk olja, såsom rapsolja, i matlagning,  
  bakning och salladsdressingar

•  Utöka nötter och frön i kosten

Öka det dagliga fiberintaget
•  Välj fullkornsprodukter, såsom havre

•  Öka mängden grönsaker, frukt och bär

•  Öka mängden baljväxter, frön och nötter

Utöka produkter som innehåller  
växtstanol i kosten
•  Byt ut matfettet eller yoghurten mot en  
    motsvarande Benecol-produkt

•  Drick Benecol-yoghurtdrycker, havreshots  
    och yoghurt till måltiden

Överväg också andra hjärtvänliga alternativ
•  Ät fisk 2–3 gånger i veckan (fet fisk en gång i veckan)

•  Minska saltet i matlagningen

•  Försök att hålla din vikt inom normala gränser.  
    Om du är överviktig hjälper redan 5–10 % viktminskning

•  Motionera regelbundet

Daglig användning av Benecol-produkter  
som innehåller växtstanol sänker  
kolesterolhalten och hjälper till att hålla  
kolesterolvärdena låga*
• Växtstanolet i Benecol-produkterna sänker kolesterolhalten  
   i tillägg till diet och kolesterolsänkande mediciner.

• Benecol-produkter rekommenderas som en del av  
   en balanserad och hälsosam kost.

PER DAGEN = LÄGRE  
KOLESTEROLHALT*7–10%

Växtstanolet i Benecol-produkterna har kliniskt påvisats sänka kolesterolhalten.

Benecol hjälper till att sänka dina  
patienters kolesterolvärden.
* Växtstanolester sänker kolesterolhalten. Förhöjd kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.  
Studier visar att ett dagligt intag av 1,5–2,4 gram växtstanol sänker kolesterolhalten redan på 2–3 veckor.



Ett dagligt intag av 1,5–2,4 gram växtstanol sänker  
kolesterolhalten redan på 2–3 veckor*

För att få i dig tillräckligt med växtstanol varje dag  
kan du välja ett av nedanstående alternativ:

Dagligt intag av Benecol-produkter hjälper  
enkelt till att sänka kolesterolvärdena

EN PER DAG = LÄGRE KOLESTEROLHALT*

* Växtstanolester sänker kolesterolhalten. Förhöjd kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.  
Studier visar att en daglig dos på 1,5–2,4 gram växtstanol sänker kolesterolhalten redan på 2–3 veckor.

Namn

Testdatum Kolesterolvärde

En Benecol®  
yoghurtdryck

En Benecol®  
OAT-havreshot

En Benecol®  
yoghurt

6 tsk  
Benecol®-matfett

1/2 burk  
Benecol® OAT  

stor havreprodukt

1/2 burk  
Benecol® Greek  
Style -yoghurt

ELLER ELLER

ELLER ELLER ELLER

Kolesterol i korthet

3 msk
Benecol®-färskost



Vill du beställa ett nytt rivblock?
Du kan beställa fler broschyrer på adressen  

ammattilaispalaute@benecol.fi 
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Benecol-produkter är  
ett enkelt sätt att sänka dina  
patienters kolesterolvärden.



Påverkar vid sidan av diet  
och medicinering

Växtstanolet i Benecol-produkterna  
har visat sig sänka kolesterolhalten  
i mer än 80 kliniska undersökningar

Växtstanol som Benecol-produkterna  
innehåller rekommenderas i flera  

internationella vårdrekommendationer, 
såsom European Atherosclerosis  
Societys (EAS) rekommendation.

Växtstanolet i Benecol-produkterna har kliniskt påvisats sänka kolesterolhalten.

Benecol hjälper till att sänka  
dina patienters kolesterolvärden.

Kolesterol i korthet

Ger snabb effekt och håller  
kolesterolvärdena låga
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* Växtstanolester sänker kolesterolhalten. Förhöjd kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.  
Studier visar att en daglig dos på 1,5–2,4 gram växtstanol sänker kolesterolhalten redan på 2–3 veckor.

LÄGRE KOLESTEROLHALT*PER DAGEN = 7-10%


