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Tablete gastrorezistente 

ALIMENT PENTRU SOPURI MEDICALE SPECIALE 

   

Informatii pacient 
 

fibroDAO® este un aliment pentru 
scopuri medicale speciale utilizat în 
gestionarea dietetică a fibromialgiei 
cauzate de un deficit enzimatic de 
diaminoxidază (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 rapid procesat 
și metabolizat de enzima diaminoxidază 
(DAO). 
 
Ce este DAO? 
DAO este principala enzimă pentru 
metabolismul histaminei ingerate. 
Aceasta este situată în principal în 
epiteliul intestinal, unde absoarbe și 
degradează histamina ingerată 
împiedicând-o să treacă în sânge. 
 
Ce este deficiența de DAO? 
Se referă la o deficiență în activitatea de 
metabolizare a diaminoxidazei (DAO) sau 
la un dezechilibru între histamina 
ingerată și capacitatea enzimei de a o 
metaboliza. Deoarece histamina nu a fost 
metabolizată și degradată în mod 
corespunzător, aceasta trece în fluxul 
sanguin declanșând diferite simptome. 
 
Cele mai frecvente manifestări ale 
deficitului de DAO, numit și Intoleranță la 
histamină,  sunt, de exemplu:  

• Tulburări digestive, cum ar fi senzația 
de   balonare, flatulența, constipația 
sau diareea. 

• Durere și contracții musculare 

• Dureri osteopatice 

• Cefalee 

• Rinita non alergică 
• Tinitus 

• Dermatita atopică, eczema, etc 
 
O capsulă de fibroDAO® înainte de fiecare 
masă crește cantitatea de DAO în intestinul 
subțire și, prin urmare, capacitatea de 
degradare a histaminei. In acest fel se 
accelerează procesarea în tractul digestiv a 
histaminei prezente în alimente, care este 
declanșatorul simptomelor. 
 
Ce alimente conțin histamină?  
Histamina este prezentă în toate 
alimentele într-o măsură mai mare sau mai 
mică, indiferent dacă sunt de origine 
vegetală sau animală. Alimentele care trec 
printr-o maturare îndelungată 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 aliment einclud, printre altele:  

• Lapte și produse lactate.  
• Citrice, căpșuni și banane.  

• Fructe de mare, pește gras și sosuri de 
pește.  

• Cârnați maturați, cum ar fi cârnați 
condimentați, chorizo sau slănină.  

• Unele legume, cum ar fi roșiile, 
spanacul sau vinetele 

• Băuturi alcoolice*, în special vin roșu 
și spumant. 
 

Cum trebuie utilizat fibroDAO®?  
Luați o capsulă cu puțină apă cu 20 de minute 
înainte de mesele principale (de 3 ori pe zi). 
Capsula trebuie înghițită întreagă; dacă nu o 
puteți înghiți intactă, deschideți-o și ingerați 
comprimatele din interior separat, întregi 
fără a le mesteca sau fragmenta. Dacă nu 
puteți lua magneziu (comprimate violet), 
puteți deschide capsula și puteți elimina 
comprimatele corespunzătoare. 
 
Ce conține fibroDAO®? 
Agenți de încărcare: celuloză microcristalină 
și hidroxipropil celuloză; oxid de magneziu 
(magneziu); amidon din cartofi; agenți de 
glazurare: etil celuloză și hidroxipropil 
metilceluloză; extract de proteine renale de 
porc cu 7% diaminoxidază (DAO); amidon de 
orez; stabilizatori: săruri de magneziu ale 
acizilor grași, sodiu alginat și acid stearic; 
trigliceride cu lanț mediu și acid oleic; agent 
de glazurare: dicalciumfosfat; măr 
concentrat, coacăze negre și ridiche, spirulină 
și măr.  
Capsulă vegetală: hidroxipropilmetilceluloză. 
Capsulele fibroDAO®cu tehnologie Eficaps® 
conțin comprimate gastro-rezistente cu 
eliberare controlată DAO în intestin care 
împiedică acțiunea pH-ul acidului gastric și 
garantează eliberarea imediată a 
ingredientelor active adjuvante.  
 
Fiecare capsulă conține patru comprimate:  
· 2 tablete gastrorezistente DAO albe/bej cu 
eliberare în intestin. 
 · 2 comprimate violet pentru eliberare 
imediată, cu magneziu. 
 
 

Observații importante 
fibroDAO® nu este potrivit pentru utilizare ca singura 
sursă de hrană. Utilizați numai sub supravegherea unui 
practician calificat, care recomandă doza în funcție de 
simptome. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra 
într-un loc răcoros. Capsulele trebuie înghițite întregi. Nu 
conține histamină. Fără gluten. Fără lactoză.  
 
Conservare 
fibroDAO® conține DiAminOxidaza (DAO), o enzimă 
termolabilă (sensibilă la temperatură) și este 
recomandabil să o țineți departe de sursele de căldură. 
Dacă fibroDAO® este consumat în funcție de doza zilnică 
recomandată, nu necesită o conservare specială, dar dacă 
este consumat în mod excepțional sporadic și depozitat 
pentru o lungă perioadă de timp, este recomandabil să-l 
păstrați într-un frigider.  
 
Mod de prezentare disponibil pentru fibroDAO®?  
fibroDAO® este disponibil în cutii de 30 și 60 de capsule. 
 

Informații 

nutriționale 

Per capsulă Per 100g 

Energie 4,21 kJ /1 ,03 kcal 671kJ/ 164 

kcal 

Lipide din 

care: Saturate 

     0,004 g 

     0,004 g 

   0,6 g  

   0,6 g 

Carbohidrați                          0,09 g                 14,6 g  
din care: 
Zaharuri                                  <0,003 g            <0,5 g 

Proteine 0,004 g 0,7 g 

Sare 0,003 g 0,439 g 

Extract de proteine 

din rinichi de porc  

· Diamine Oxidaza 

4,2 mg 

 

0,3 mg 

0 ,687 g 

  

0,047 g 

   Magneziu  
  80 mg 12,73mg 

Sodiu 1,1 mg 176 mg 
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