ENZIMA DAO
GESTIONAREA DIETETICA A MIGRENEI
CAUZATA DE DEFICIENTA DAO
ALIMENT PENTRU SCOPURI MEDICALE SPECIALE

• Conține ENZIMA DAO (Diaminoxidaza). De asemenea,
conține vitaminele B6, B9 și B12 și cofeină care acționează
ca adjuvanți în gestionarea dietetică a migrenei.
• Acționează metabolizând histamina ingerată prin dietă,
prevenind acumularea acesteia în sânge și evitând apariția
migrenei și a durerilor de cap.
• Restabilește nivelurile optime de activitate DAO datorită
echivalenței sale structurale și funcționale cu DAO uman,
evitând absorbția histaminei.
• Enzima DAO conținută în DAOhead® prezintă o
activitate enzimatică de 0,45 mU pe capsulă (~ 22.000
HDU)
Ce este DAO?
DAO este principala enzimă pentru metabolizarea
histaminei ingerate. Este localizată în principal în epiteliul
intestinal, unde absoarbe și degradează histamina
ingerată împiedicând-o să treacă în sânge.
Ce este histamina?
Histamina este o moleculă esențială, un transmițător care
aparține așa-numitului grup de amine biogene și care este
prezentă 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 deficitul DAO?
Se referă la o deficiență a activității de metabolizare DAO
sau la un dezechilibru între histamina ingerată și capacitatea
enzimatică de a o metaboliza. Deoarece histamina nu a fost
metabolizată și degradată corespunzător, ea trece în fluxul
sanguin declanșând diferite simptome.
Cea mai frecventă simptomatologie a deficitului de DAO
constă în:
•

Migrenă și dureri de cap. 87% dintre pacienții cu
diagnostic de migrenă au o activitate enzimatică
DAO redusă sau foarte redusă.

Dar pot apărea și alte simptome, cum ar fi:
•

Tulburări digestive precum senzație de balonare,
flatulență, constipație sau diaree.

•

Durerea și contracturile musculare și durerea
osteopatică.

•

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

Cum funcționează DAOhead®?
DAO conținută în DAOhead® servește ca supliment al
enzimei care se află în organism și care controlează
metabolizarea histaminei. Administrarea unei capsule de
DAOhead® înainte de fiecare masă mărește cantitatea de
DAO din intestinul subțire și, prin urmare, stimulează și
degradarea histaminei. Acest lucru accelerează procesarea
histaminei găsite în diferite alimente din tractul digestiv care
ce declanșează simptomele.

Ce conține DAOhead®?
INGREDIENTE: Agenți de încărcare: celuloză microcristalină și
hidroxipropil celuloză; Cofeina anhidra; amidon de cartofi;
Agenți de glazurare: celuloză etilică, hidroxipropil
metilceluloză; Extract de proteine de rinichi de porc cu 7%
Diaminoxidază (DAO); Stabilizatori: stearat de magneziu și
alginat de sodiu; trigliceride cu lanț mediu; Clorhidrat de
piridoxină (vitamina B6); Amidon de orez; Culoare: roșu din
sfeclă roșie; Stabilizator: acid oleic; Acid folic (vitamina B9);
Humectant: glicerină; Stabilizator: acid stearic; Culoare:
Riboflavină; Maltodextrină; Stabilizator: citrat de trisodiu;
Cianocobalamină (vitamina B12); Acid: acid citric. Capsula
vegetală: Hidroxipropil metilceluloză
Capsulele DAOhead® Eficaps® conțin tablete gastrorezistente care eliberează controlat DAO în intestin și previn
expunerea la pH-ul acid din stomac și tablete care garantează
eliberarea imediată a ingredientelor active adjuvante.

DAOhead® InformatiI Nutritionale
InformatiI
Nutritionale
Energie

1,94 Kcal/8,21 kJ 318 kcal/1.348 kJ

Liide
Carbohidrati

0,007 g
0,4 g

1,1 g
65 g

Din care: zaharuri

0,003 g

<0,5 g

Proteine

0,0072 g

11,9 g

Sare

0,003 g

0,464 g

Extract proteic porc

4,2 mg

0,689 g

Cu Diaminoxidaza

0,3 mg

0,049 g

Cafeina
Vitamin B6

30 mg
1,4 mg

4.926 g
230,26 mg

Vitamin B12
Acid folic
Sodiu

1 μg
400 μg
1 mg

164,47 μg
65789,47 μg
186 mg

Per capsula

Per 100g

DAOhead® nu conține ingredientele menționate în anexa II la
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Fiecare capsulă conține patru comprimate (tablete):
• 2 comprimate gastro-rezistente DAO albe / bej cu eliberare
în intestin
• 1 comprimat roșu pentru eliberare imediată cu cofeină
• 1 comprimat portocaliu pentru eliberare imediată cu
vitaminele B6, B9 și B12

Conservare
DAOhead® conține DAO, o enzimă termolabilă (sensibilă la
temperatură), fiind recomandabil să o păstrați departe de sursele
de căldură. Dacă se consumă în funcție de doza zilnică
recomandată, nu necesită o conservare specială, dar dacă se
consumă în mod excepțional sporadic, fiind păstrată mult timp,
este recomandabil să o păstrați la frigider.

(*) Dacă nu puteți lua cofeină, puteți deschide capsula și
extrage comprimatul roșu.
Cum trebuie utilizat DAOhead®?
Capsula trebuie înghițită întreagă cu puțină apă, cu 20 de
minute înainte de mesele principale (de 3 ori pe zi). Dacă nu
reușiți să o înghițiți întreagă, vă rugăm să o deschideți și să
ingerați separat comprimatele din interiorul acesteia,
înghițindu-le întregi fără a le mesteca, sfărâma sau rupe.
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