
DAOSiN® este un supliment alimentar care conţine diaminoxidază (DAO), enzimă ce ajută la 
degradarea histaminei din alimente, la nivelul intestinului.

DAOSiN® completează DAO proprie organismului, pentru a ajuta la degradarea histaminei.

Ce este histamina?
Histamina este un mediator chimic ce aparţine grupului aşa-numitelor amine biogene. 
Aceasta este produsă în organism, dar poate proveni şi din afara acestuia, din alimentele pe 
care le consumăm. Fiind o substanţă cu rol de mediator chimic, histamina are diferite funcţii 
în organism. In principal, histamina acţionează ca un mediator al proceselor inflamatorii în 
reacţiile alergice ca neurotransmiţător, intervine, printre altele, în reglarea ritmului somn-veghe 
şi în controlul apetitului, precum şi în capacitatea de învăţare şi memorare.

Ce se întâmplă cu histamina pe care o primim din alimente?
În mod normal, consumul de alimente care conţin histamină nu va avea consecinţe nedorite, 
deoarece aceste histamine alimentare vor fi rapid descompuse la nivelul intestinului, datorită 
enzimei diaminoxidază (DAO) proprii organismului. Când dieta este bogată în alimente ce 
conţin histamină, activitatea diaminoxidazei (DAO) poate fi insuficientă, ceea ce duce la o 
descompunere întârziată a histaminei la nivelul intestinului. În plus, alcoolul şi anumite 
medicamente pot reduce semnificativ activitatea enzimatică a DAO. Atunci când degradarea 
histaminei este întârziată, nivelul acesteia în organism va creşte pentru moment.

Ce alimente conţin histamină?
În special, alimentele maturate sau care au fost depozitate timp îndelungat vor avea un 
conţinut ridicat de histamină şi alte amine biogene. În plus, o varietate de produse alimentare 
acţionează ca aşa-numiţi „eliberatori de histamină” pentru că provoacă descărcări de histamină 
în intestinul subţire. Câteva exemple de astfel de alimente sunt:  
• Alcoolul, în special vinul roşu şi vinul spumant
• Brânza
• Fructele de mare, peştele şi sosul de peşte
• Cârnaţii cruzi, salamul sau şunca
• Varza murată
• Diverse vegetale, cum sunt tomatele, spanacul, vinetele
• Diferite feluri de fructe, cum sunt căpşunile, ananasul, bananele. 
În special, consumul combinat de produse alimentare bogate în histamină –cum ar fi alcoolul 
şi brânza – poate contribui la creşterea nivelului de histamină în organism.

Cum acţionează DAOSiN®?
Când luăm un comprimat fimat DAOSiN® înaintea unei mese, cantitatea de DAO în intestinul 
subţire va creşte şi, în acest mod, capacitatea organismului de a degrada histamina prin 
activitatea naturală a DAO va fi îmbunătăţită. Astfel, histamina provenită din alimente poate 
fi degradată într-o masură suficientă la nivelul tractului digestiv.
Un comprimat filmat DAOSiN® are o activitate enzimatică de 23 kHDU (unități de degradare 
a histaminei). 



Cum să folosiţi DAOSiN®?
Important: este absolut necesar să luaţi DAOSIN® înainte de masă (ideal cu aproximativ 15 
minute înainte)! Astfel, comprimatul filmat va fi deja dizolvat, iar conţinutul său în DAO va fi 
deja activat atunci când alimentele conţinând histamină vor ajunge în intestin.
Luaţi un comprimat filmat, cu puţin lichid, cu 15 minute înaintea unei mese cu conţinut 
de histamină. Doza maximă zilnică este de trei comprimate (corespunzând la trei mese cu 
conţinut de histamină, pe zi).
Comprimatul filmat nu trebuie să fie mestecat înainte de înghiţire, ci trebuie înghiţit întreg 
pentru a permite conţinutului să străbată nemodificat stomacul şi să ajungă în intestin. 
Dacă luaţi medicamente în mod regulat, întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul 
dacă vreuna dintre substanţele active poate duce la scăderea capacităţii de degradare a 
histaminei provenite din alimente. 

Notă: DAOSiN® este un supliment alimentar care conţine diaminoxidază (DAO). Diaminoxidaza 
(DAO) ajută la degradarea histaminei la nivelul intestinului. Alcoolul şi anumite medicamente 
pot inhiba în mod semnificativ activitatea enzimatică a DAO. A nu se depăși doza recomandată 
pentru consumul zilnic! Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o 
dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor mici. 
A se păstra ferit de căldură. A se păstra într-un loc răcoros după deschiderea ambalajului din 
aluminiu. Perioada minimă de valabilitate fără refrigerare este de 3 luni de la deschiderea 
ambalajului din aluminiu.

Ce marimi de ambalaj sunt disponibile pentru DAOSiN®?
DAOSiN® este disponibil în ambalaj conţinând 30 de comprimate. 

Ce conţine DAOSiN®?
Conţine extract proteic fără histamină (cu conţinut bogat de diaminoxidază de origine naturală).

Ingrediente: 
agent de încărcare: celuloză microcristalină; amidon modificat; corectori de aciditate: sulfat de 
sodiu, carbonat de calciu; agenți de glazurare: șelac, hidroxipropilmetilceluloză; emulsifiant: 
carboximetilceluloză de sodiu reticulată; extract proteic din rinichi de porc cu 7,1% DAO/
diaminoxidază; agenți antiaglomeranți: dioxid de siliciu, săruri de magneziu ale acizilor grași, 
talc; ulei de cocos; stabilizator: polidextroza; polietilenglicol.

Informaţii nutriţionale pentru 1 comprimat* pentru 3 comprimate**
Extract proteic din rinichi de porc
din care diaminoxidază (0,1%)

4.2 mg
0.3 mg

12.6 mg
0.9 mg

*Corespunde unei doze recomandate pentru o masă cu conţinut de histamină
**Corespunde dozei maxime recomandate pentru trei mese cu conţinut de histamină  
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