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❖ INFORMATII PENTRU PACIENTI 
 

DAOfood® este un aliment cu scop medical special, utilizat în 
gestionarea deficitului de enzima diaminoxidaza (DAO). 

 
Ce este histamina? 

Histamina este o moleculă esențială, un transmițător care aparține așa-numitului 
grup de amine biogene și care este prezent în mod natural în multe alimente, 
precum și în interiorul celulelor noastre. În mod normal, aportul de histamină 
conținut în alimente nu provoacă nicio problemă, deoarece este procesat rapid 
și metabolizat de enzima Diaminoxidaza (DAO). 

 

Ce este DAO? 

DAO este principala enzimă pentru metabolismul histaminei ingerate. Este 
localizată în principal în epiteliul intestinal, unde absoarbe și degradează 
histamina ingerată împiedicând-o să treacă în sânge. 

 

Ce este deficitul DAO? 

Se referă la o deficiență a activității de metabolizare a diaminoxidazei (DAO) sau 
la un dezechilibru între histamina ingerată și capacitatea enzimatică a 
organismului de a o metaboliza. Deoarece histamina nu a fost metabolizată și 
degradată corespunzător, aceasta trece în fluxul sanguin declanșând diferite 
simptome.  

Cele mai frecvente reacții ale deficienței DAO sunt, de exemplu: 

· Tulburări digestive, cum ar fi senzație de balonare, flatulență și  diaree. 

· Durerea și contracturile musculare și durerea osteopatică. 

· Tulburări ale pielii, cum ar fi pielea uscată sau atopică. 

· Durere de cap, migrene 

· Rinită non-alergică 

· Tinnitus 

 
Ce alimente conțin histamină? 
Histamina este prezentă în toate alimentele într-o măsură mai mare sau mai 
mică, indiferent dacă este de origine vegetală sau animală. Alimentele care 
suferă o maturare lungă sau alimentele depozitate pentru o perioadă lungă 
de timp sunt deosebit de bogate în histamină și alte amine biogene, de 
asemenea, degradate de enzima DAO.  
Aceste alimente sunt, printre altele: 

• Lapte și produse lactate crude sau pasteurizate 

• Citrice, căpșuni și banane 

• Fructe de mare, pește gras și sosuri de pește 

• Cârnați cruzi, precum cârnați condimentați, chorizo sau 
slănină 

• Unele legume precum roșiile, spanacul sau vinetele 

• Băuturi alcoolice *, în special vinuri roșii și spumante 
* Băuturile alcoolice conțin, într-o oarecare măsură, histamină sau alte amine 
biogene și, în plus, alcoolul inhibă activitatea DAO împiedicând degradarea 
și metabolizarea histaminei. 
 
Cum funcționează DAOfood®? 
Diaminoxidaza (DAO) conținută în DAOfood® servește ca supliment al 
enzimei DAO din organism, care este responsabilă de metabolizarea 
histaminei. Administrarea unui comprimat de DAOfood® înainte de fiecare 
masă crește cantitatea de DAO din intestinul subțire și, prin urmare, 
stimulează și degradarea histaminei. Acest lucru accelerează în tractul 
digestiv procesarea histaminei din diferite alimente, care declanșează 
simptomele. 

Cum trebuie utilizat DAOfood®? 

Luați un comprimat cu apă, cu douăzeci de minute înainte de mesele 
principale (de 3 ori pe zi) Comprimatele DAOfood® au o pelicula 

gastro-rezistentă care permite enzimei Diaminoxidaza să nu fie 

eliberată în 
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stomac, ci într-un mod controlat în intestinul subțire, care este locul unde 

histamina ingerată în dietă este degradată. Prin urmare, comprimatele nu 

trebuie mestecate sau sectionate, ci înghițite întregi.  

 

Ce conține DAOfood®? 

Ingrediente: Agent de încărcare: celuloză microcristalină și 

hidroxipropilceluloză; extract proteic de rinichi de porc cu 7% diamin 

oxidază (DAO); agent de glazurare: etilceluloză; amidon de cartofi; 

trigliceride cu lanț mediu; stabilizator: stearat de magneziu; agent de 

glazurare: hidroxipropilmetilceluloză; stabilizatori: acid oleic, alginat de 

sodiu și acid stearic.. 

 
Observații importante 
DAOfood® nu înlocuiește o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos și nu este o 

sursă unică de hrană. Fără gluten, zahăr, lactoză, histamină și alergeni. Alcoolul și 

medicamentele pot inhiba în mare măsură acțiunea enzimei diaminoxidaza (DAO). 

A se utiliza numai sub supravegherea unui medic calificat sau nutriționist care va 

recomanda dozajul în funcție de simptome. 

A nu se lasa la indemana copiilor. Nu este recomandat copiilor sau femeilor 

însărcinate. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.. 

 
 

    Energie      0.40 kJ     604.79 kJ 

0.09 kcal 142.74 kcal  
Grasimi 0 g 0.41 g 

Din care : Saturate 0 g 0.09 g  
Carbohidrati 0.02 g 30.30 g 

Din care:Zahar 0 g 0 g  
Fibre 0 g 2.68 g  
Proteine 0.0045 g 6.81 g  
Sare 0 g 1.10 g 

Din care: Sodium 0 g 0 g  
Proteina  extract porc 4.2 mg 6.36 g 

• Diaminoxidaza (DAO) 0.3 mg 0.45 g  
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