
 

 
DAOSiN 

 
Specialios medicininės paskirties maisto produktas su fermentu diamino oksidaze (DAO). 
30 kapsulių. 
Grynasis kiekis 7,62 g. 
Sudedamosios dalys: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė, glazūros medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė, 
sacharozė, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), ryžių krakmolas, glazūros medžiaga šelakas, stabilizatorius 
hidroksipropilceliuliozė, kiaulių inkstų baltymų ekstraktas (0,1 % diamino oksidazės), užpildas polivinilpolipirolidonas, 
lipnumą reguliuojanti medžiaga talkas, modifikuotas krakmolas, tirštiklis natrio karboksimetilceliuliozė, drėgmę 
išlaikanti medžiaga glicerolis. 
Sudėtyje nėra histamino, laktozės, glitimo (gliuteno), konservantų ir dirbtinių aromatų.  
Tinka vartoti sergantiesiems diabetu (0.008 DV/ kapsulėje). 
Vartojimas. Rekomenduojama gerti po 1 kapsulę užsigeriant stikline vandens 10 - 15 minučių prieš valgį, kuriame yra 
histamino. Jei Jūs sunkiai praryjate kapsulę, ją galite išardyti ir mikrogranules išgerti su vandeniu. Didžiausia paros 
dozė- 3 kapsulės (kai vagoma 3 kartus histamino turinčių valgių per dieną). 
Svarbi pastaba. Produktas turi būti vartojamas prižiūrint medikams. Produktas negali būti vienintelis mitybos šaltinis. 
Alkoholis ir kai kurie medikamentai gali ženkliai sumažinti fermento DAO aktyvumą. Tik mitybos reguliavimui esant 
histamino netoleravimui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. 
Laikyti kambario temperatūroje, sausoje, nuo šviesos ir karščio apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Geriausias iki ... (pabaigos): žr. ant pakuotės. Serijos 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 100 g                      1 kapsulės                        3 kapsulių                        
Energinė vertė           220 kJ/53 kcal          < 1 kJ/ < 1 kcal              

 
< 1 kJ/ < 1 kcal              
 

Riebalai        < 0,1 g                          <0,1 mg <0,1 mg 
      kuriuose: sočiųjų riebalų rūgščių               
 

0 g                                0 mg 0 mg 

Angliavandeniai   11 g                              29 mg                           87mg                          
      kuriuose: cukrų           6,3 g                              16 mg 48 mg 
Baltymai    1,7 g                             4,2 mg                         12,6 mg                         
Druska     0 g                                0 mg   0 mg   
Vitaminas C                  4,3 g (5375%) RMV*      11 mg (13,8%) RMV*         

 
33 mg (41,3%) RMV*         
 

Baltymų ekstraktas**              
 

1,7 g                              4,2 mg 12,6 mg 

      kuriuose: DAO 0,1 g                          0,3 mg                          0,9 mg                          
RMV* - Referencinė maistinė vertė %. 
** Kiaulių inkstų baltymų ekstraktas su fermentu DAO (7%). 
 
 


