
KOLESTEROLIA
ALENTAVA LEVITE.

Tutkitusti tehokas



Levite sydänystävälliseen  
ruokavalioon 

Alentaja on rypsiöljypohjainen kasvisteroleja sisältävä levite, jota 
suositellaan osaksi sydänterveyttä edistävää ruokavaliota. Kas-
visterolien on tieteellisten tutkimusten mukaan osoitettu vähen-
tävän veren kolesterolipitoisuutta osana terveellistä elämänta-
paa sekä monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota, joka sisältää 
säännöllisesti kasviksia ja hedelmiä (1). 

Kasvisteroleja sisältävän Alentajan rasva on laadultaan pehme-
ää, joten se sopii erinomaisesti osaksi sydänterveellistä ruokava-
liota. Levite on luonteva ja helppo tapa saada kasvisteroleja ja 
pehmeää rasvaa riittävästi, kun sitä käytetään useasti päivässä.

Alentaja on tarkoitettu aikuisille, joiden veren LDL-koles-
teroliarvo (eli ns. ”paha kolesteroli”) on kohonnut. Myös nuo-
ret ja lapset voivat käyttää Alentajaa tarvittaessa osana ve-
ren kolesterolipitoisuutta pienentävää ruokavaliohoitoa (2,5).  
Tuotteita ei suositella raskaana oleville ja imettäville naisille tai 
alle 5-vuotiaille lapsille. Näillä ryhmillä on erityisiä ravitsemuk-
sellisia tarpeita, eikä kolesterolin alentaminen yleensä ole tällöin 
tarpeen.

Lue lisää sydänystävällisestä ruokavaliosta:  www.alentaja.fi



Alentaja tehoaa  
nopeasti ja pysyvästi

Säännöllinen ja riittävä kasvisterolituotteiden käyttö voi vähentää ve-
ren LDL-kolesterolipitoisuutta jopa 7–12,5 % jo 2–3 viikossa (1,6). Sopi-
va kasvisterolien määrä on 1,5–3,0 g/vrk. Yli 3 gramman päiväannos-
ta ei suositella, koska sillä ei saavuteta lisähyötyä. Riittävän annoksen 
kasvisteroleja saa käyttämällä 20–32 grammaa Alentaja +kalium 70 %, 
Alentaja 60 tai Alentaja +kalsium 60 -levitettä päivittäin, jolloin 
LDL-kolesterolipitoisuus laskee jopa 7–10 % jo 2–3 viikossa. Alentaja 
PLUS 50 -levitteen riittävä käyttömäärä on päivittäin 25–30 gram-
maa, jolloin veren LDL-kolesterolipitoisuus laskee jopa 10–12,5 % 
jo 2–3 viikossa. Määrät vastaavat noin 4–6 teelusikallista levitettä. 
Jatkuvalla käytöllä saavutettu hyöty säilyy (1).  

Alentaja antaa lisätehoa 
kolesterolilääkitykseen 
Kasvisterolien käyttöä voidaan jatkaa myös kolesterolilääkityksen 
rinnalla. Kasvisterolia sisältävän elintarvikkeen käytön aloittaminen 
vakiintuneen statiinilääkityksen rinnalla pienentää LDL-kolestero-
lia edelleen keskimäärin 10 %.(2) Alentaja antaa siis lisätehoa myös 
kohonneen kolesterolin statiinihoidon yhteydessä. Käytön aloit-
tamisesta tulee keskustella lääkärin kanssa, lääkeannosta voi olla 
tarpeen muuttaa.
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Ravintosisältö 100 g: 
Energia 2590 kJ / 630 kcal 
Rasva, josta  70 g 
 tyydyttynyttä 17 g 
 kertatyydyttymättömät rasvat 35 g 
 monityydyttymättömät rasvat 18 g 
Hiilihydraatit, josta 0 g 
 sokereita 0 g 
Proteiini 0 g  
Suola 0,7 g 
E-vitamiini 10 mg (83 %)** 
A-vitamiini 800 µg (100 %)** 
D-vitamiini 10 µg (200 %)**
Kalium  300 mg (15 %)**  ___________________________________________________________
Omega-3 4 g
Omega-6 14 g
Laktoosi 0 g
Kasvisteroli 7,5 g

*Kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua ja sertifioitua palmuöljyä, www.alentaja.fi
**Päivän saantisuosituksesta

Ravintosisältö 100 g: 
Energia 2220 kJ / 540 kcal 
Rasva, josta  60 g 
 tyydyttynyttä 18 g 
 kertatyydyttymättömät rasvat 28 g 
 monityydyttymättömät rasvat 14 g 
Hiilihydraatit, josta 0 g 
 sokereita 0 g 
Proteiini 0 g  
Suola 0,9 g 
E-vitamiini 7 mg (58 %)** 
A-vitamiini 800 µg (100 %)** 
D-vitamiini 20 µg (400 %)**
Kalsium  800 mg (100 %)**  ___________________________________________________________
Omega-3 3,5 g
Omega-6 10,5 g
Laktoosi 0 g
Kasvisteroli 7,5 g

Alentaja +kalium kasvirasvalevite 70 % 
Tuotteen kasvisterolit alentavat tehokkaasti veren 
kolesterolia ja kalium auttaa säilyttämään verenpaineen 
normaalilla tasolla.  
LAKTOOSITON, MAIDOTON.  
Aineosat: Rypsiöljy (48 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu*
 ja kookos), kasvisteroliesteri (kasvisterolia 7,5 %), suola
 (0,7 %), kaliumkloridi, emulgointiaine (auringonkukka-
lesitiini), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni).

Alentaja +kalsium margariini 60 
Tuotteen kasvisterolit alentavat tehokkaasti veren kolesterolia
 ja kalsium tukee luuston hyvinvointia. 30 g päivittäinen annos 
levitettä sisältää 30 % kalsiumin saantisuosituksesta. 
LAKTOOSITON, MAIDOTON, PALMUÖLJYTÖN.

Aineosat: Rypsiöljy (39 %), vesi, kasvirasvat (kookos, 
shea), kasvisteroliesteri (kasvisterolia 7,5 %), kalsium-
karbonaatti, suola (0,9 %), emulgointiaine (rypsilesitiini), 
A- ja D2-vitamiini, luontaiset aromit, väri (beta-karoteeni).

UUTUUS!
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Alentaja margariini 60
Tuotteen kasvisterolit alentavat tehokkaasti veren kolesterolia.
LAKTOOSITON, MAIDOTON.  
Aineosat: Rypsiöljy (43 %), vesi, kasvisteroliesteri
(kasvisterolia 7,5 %), kasvirasvat (SG-palmu* ja kookos), 
suola (0,9 %), emulgointiaineet (E471 kasvirasvasta, 
auringonkukkalesitiini), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri 
(beta-karoteeni).

Ravintosisältö 100 g: 
Energia 2220 kJ / 540 kcal 
Rasva, josta  60 g 
tyydyttynyttä 13 g 
 kertatyydyttymättömät rasvat 31 g 
 monityydyttymättömät rasvat 16 g 
Hiilihydraatit, josta 0 g 
 sokereita 0 g 
Proteiini 0 g 
Suola 0,9 g 
E-vitamiini 9 mg (75 %)** 
A-vitamiini 800 µg (100 %)** 
D-vitamiini 10 µg (200 %)** ___________________________________________________________ 
Omega-3 4 g 
Omega-6 12 g 
Laktoosi 0 g 
Kasvisteroli 7,5 g

*Kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua ja sertifioitua palmuöljyä, www.alentaja.fi
**Päivän saantisuosituksesta

Ravintosisältö 100 g: 
Energia 1850 kJ / 450 kcal 
Rasva, josta  50 g 
 tyydyttynyttä 11 g 
 kertatyydyttymättömät rasvat 24 g 
 monityydyttymättömät rasvat 15 g 
Hiilihydraatit, josta 0 g 
 sokereita 0 g 
Proteiini 0 g  
Suola 0,9 g 
E-vitamiini 7 mg (58 %)** 
A-vitamiini 800 µg (100 %)** 
D-vitamiini 20 µg (400 %)**  ___________________________________________________________
Omega-3 3 g
Omega-6 12 g
Laktoosi 0 g
Kasvisteroli 10 g

Alentaja PLUS kasvirasvalevite 50 %
Tuote sisältää 33 % muita Alentaja-levitteitä enemmän kasvi- 
steroleita. Alentaa tehokkaammin veren kolesterolia.
LAKTOOSITON, MAIDOTON.  
Aineosat: Vesi, rypsiöljy (34 %), kasvisteroliesteri 
(kasvisterolia 10 %), kasvirasvat (SG-palmu* ja kookos), 
suola (0,9 %), emulgointiaineet (E471 kasvirasvasta, 
auringonkukkalesitiini), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri 
(beta-karoteeni).



Alentaja on kasvisteroleita sisältävä levite, joka pienentää tehok-
kaasti, nopeasti, pysyvästi ja turvallisesti veren LDL -kolesteroli-
pitoisuutta. Tuotteiden teho perustuu jokapäiväiseen ja riittävään 
käyttöön. 

Tarkista, että käytät levitettä riittävästi päivittäin. Tehokkaan 
LDL-kolesterolia vähentävän vaikutuksen aikaansaamiseksi päivit-
täisen käyttömäärän tulisi olla 20–32 grammaa Alentaja 60, Alen-
taja +kalium tai Alentaja +kalsium tai 25–30 grammaa Alentaja 
PLUS -levitettä. Levitemäärät vastaavat noin 4–6 teelusikallista 
levitettä päivittäin. Jatkuvalla käytöllä teho säilyy. Muista myös ter-
veellisen elämäntavan ja ruokavalion merkitys.

Levitteissä on pehmeä rasvan laatu ja suolaa vain 0,7–0,9 %. Alen-
taja +kaliumiin on lisätty kaliumia, joka edistää verenpaineen pysy-
mistä normaalina. Alentaja +kalsiumiin on lisätty kalsiumia, joka on 
tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. 

Alentaja antaa lisätehoa kolesterolilääkityksen rinnalla. Käytön aloit-
tamisesta tulee kuitenkin ensin keskustella lääkärin kanssa.

Alentaja-levitteille on myönnetty Sydänmerkki osoi-
tuksena siitä, että ne ovat levitteiden tuoteryhmässä 
rasvan laadun ja suolan määrän suhteen ravitsemuk-
sellisesti parempi valinta. 

Alentaja-levitteet ovat laktoosittomia, maidottomia ja sopivat 
myös vegaaniruokavalioon.

www.alentaja.fi
Kasvisteroli alentaa kolesterolia.

Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin riskitekijä.

Tiesitkö? 
LDL-kolesterolin pienentäminen on keskeistä valtimotautien, kuten se-
pelvaltimotaudin, ehkäisyssä ja hoidossa. Muutokset elintavoissa ovat 
kohonneen kolesterolin ensisijainen hoitomuoto, ja noudattamalla ruo-
kavaliosuosituksia voidaan LDL-kolesterolia pienentää merkittävästi. 

Tärkeimmät ruokavalion muutokset ovat siirtyminen kovan rasvan käy-
töstä pehmeään, riittävä ravintokuidun saanti, ruuasta saatavan kolesterolin 
vähentäminen sekä kasvisterolia tai -stanolia sisältävien terveysvaikutteisten 
elintarvikkeiden käyttö. Lisäksi on tärkeää syödä päivittäin kasviksia, hedel-
miä ja marjoja sekä liikkua säännöllisesti. Ruokavaliomuutokset ovat tärkeä 
osa hoitoa myös silloin, kun kohonneen kolesterolin hoito vaatii lisäksi myös 
lääkehoitoa.(5)


