DAOSiN®
Maisto papildas su diamino oksidazės (DAO) fermentu.
Palaiko histamino, gauto su maistu, įsisavinimą žarnyne.
Papildo organizme esantį DAO fermentą histamino skaidymui.
10 kapsulių.
Grynasis kiekis 2,54 g.
Sudedamosios dalys: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė, kapsulės apvalkalas hidroksipropilmetilceliuliozė,
sacharozė, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), ryžių krakmolas, glazūros medžiaga šelakas, stabilizatorius
hidroksipropilceliuliozė, baltymų ekstraktas iš kiaulių inkstų (0,1 % diamino oksidazės), užpildas
polivinilpolipirolidonas, lipnumą reguliuojančios medžiagos: talkas, modifikuotas krakmolas; tirštiklis natrio
karboksimetilceliuliozė, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis.
Vartojimas. Vartoti po 1 kapsulę su trupučiu vandens 15 minučių prieš vartojant histamino turinčio valgio. Didžiausia
paros dozė yra 3 kapsulės (kai valgoma 3 kartus histamino turinčių valgių per dieną). Kapsulės turinys negali būti
kramtomas prieš rijimą, jį reikia nuryti visą, kad turinys galėtų prasiskverbti pro skrandį ir nepakitęs pasiekti žarnyną.
Jei turite sunkumų praryti kapsulę, galite ją atidaryti ir jos turinį nekramtant praryti, užgeriant trupučiu vandeniu.
Nesmulkinkite ir nekramtykite.
Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Saugoti produktą nuo šilumos.
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: „SCIOTEC Diagnostic Technologies GmbH“, Ziegelfeldstraße 3, A-3430 Tulnas, Austrija.
Platintojas: UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.
Mitybinė vertė
Energinė vertė

100 g
220 kJ/53 kcal

1 kapsulėje*
< 1 kJ/ < 1 kcal

3 kapsulėse**
< 1 kJ/ < 1 kcal

Riebalai
kuriuose: sočiųjų riebalų rūgščių
Angliavandeniai
kuriuose cukrų
Baltymai
Druska
Baltymų ekstraktas iš kiaulių inkstų,
kuriuose diamino oksidazės

< 0,1 g
0g
11 g
6,3 g
1,7 g
0g
1,7 g
0,1 g

<0,1 mg
0 mg
29 mg
16 mg
4,2 mg
0 mg
4,2 mg
0,3 mg

<0,1 mg
0 mg
87mg
48 mg
12,6 mg
0 mg
12,6 mg
0,9 mg

* Atitinka rekomenduojamą suvartojimą vienam histamino turinčiam valgiui.
** Atitinka didžiausią rekomenduojamą paros dozę trims histamino turintiems valgiams.

