
AJ S HISTAMÍNOVOU  
INTOLERANCIOU 
SI MÔŽETE VYCHUTNAŤ 
OBĽÚBENÉ  
JEDLO

TRÁPI VÁS  
HISTAMÍNOVÁ  
INTOLERANCIA?
Ak zjete jedlo bohaté  
na histamín, môžu sa u vás  
vyskytnúť tieto príznaky:
✱  Gastrointestinálne  

ťažkosti – hnačka,  
nafukovanie, kŕče, bolesti 
brucha

✱  Bolesti hlavy podobné 
migréne

✱  Podráždenie kože,  
začervenanie tváre

✱  Opuch nosovej sliznice  
alebo výtok z nosa

✱  Ťažkosti s dýchaním  
podobné astme

✱ Zhoršenie príznakov astmy
✱ Búšenie srdca, závraty
✱  Chronický únavový  

syndróm
✱ Zvýšený výskyt potratov
✱  Znížená schopnosť  

otehotnieť
✱ Bolestivá menštruácia

AK SA NECHCETE V STRAVE 
OBMEDZOVAŤ,
JE TU PRE VÁS 
RIEŠENIE

 VÁM UMOŽNÍ  
VYCHUTNAŤ SI TO, ČO MÁTE RADI,  
A ZNÍŽI NEGATÍVNE NÁSLEDKY  
HISTAMÍNOVEJ INTOLERANCIE.

s patentovaným  
biogénnym enzýmom DAO  
(DiAminoOxidáza) poskytuje 
telu prírodný komplex enzý-
mov potrebný na spracovanie 
prebytočného histamínu. Ten 
sa teda nevstrebáva z ten-
kého čreva a nespôsobuje 
ťažkosti u ľudí so zníženou 
znášanlivosťou histamínu. 

Ako pôsobí  ?
Požitím kapsuly DAOSiN® pred 
jedlom sa zvýši množstvo  
enzýmu DAO v tenkom čreve, 
a tým sa v tráviacom trakte 
prirodzeným spôsobom urýchli 
premena dráždivého  
histamínu z potravín.

Na výber máte 3 balenia:
✱  vreckové balenie 10 kapsúl, 

ktoré môžete mať vždy  
so sebou

✱  štandardné balenie  
30 kapsúl pre pohodlné  
dávkovanie

✱  ekonomické balenie  
60 kapsúl za výhodnú cenu

Ako sa používa ?
✱   DAOSiN® užívajte vždy len 

pred jedlom. Keď sa potra-
viny s obsahom histamínu 
dostanú do čreva, kapsula 
už musí byť rozpustená 
a enzým DAO aktívny.

✱  Odporúčaná dávka:  
1 kapsulu zapiť vodou asi  
15 minút pred požitím jedla 
s obsahom histamínu. 
Maximálna denná dávka 
sú 3 kapsuly (zodpovedá 
3 jedlám s obsahom 
histamínu).

✱  Obsah kapsuly sa pred  
prehltnutím nesmie 
rozhrýzť. Kapsula sa musí 
prehltnúť celá, aby sa 
nepoškodený obsah dostal 
cez žalúdok až do čreva.  
Ak máte problémy 
s prehĺtaním, môžete 
kapsulu otvoriť a jej obsah 
zapiť vodou.  
Nerozhrýzať ani nežuvať!



 
je dietetická potravina na osobitné medicínske účely (doplnok k diéte pacienta)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: Potravina nie je vhodná na požívanie ako jediný zdroj výživy (doplnok k diéte 
pacienta). Obsahuje proteínový extrakt z bravčových obličiek bez obsahu histamínu (prírodnú diaminooxidázu 
(DAO)). Alkohol a niektoré lieky môžu podstatne spomaľovať účinnosť  enzýmu DAO. Potravinu možno požívať 
len pod lekárskym dohľadom.

Viac informácií na stránke www.daosin.sk

ELIMINAČNÁ DIÉTA
je prvý krok k prechodu na nízkohistamínovú diétu. Slúži 
na určenie, ktoré potraviny dobre tolerujete a ktoré nie.

Dobre tolerované potraviny: 
zemiaky, ryža, hlávkový šalát, cuketa, tekvica (ho-

kaido), mrkva, sladké zemiaky (bataty), brokolica, čínska 
kapusta, fenikel, uhorka, čerstvá varená kukurica, špar-
gľa, valeriána poľná, čakanka obyčajná (cigória), listy 
púpavy, čakanka štrbáková (endívia), červený melón, 
žltý melón, čučoriedky, kuracie mäso (bez kože), hovä-
dzie mäso. 

Niekedy tolerované potraviny: 
karfiol, pór, červená repa, reďkovka, artičoky, čer-

vené ríbezle, hruška, opuncia, egreš, marhuľa, brosky-
ňa, černice, jablko, čerešne, granátové jablko, kaki, liči, 
gaštany, mango, ibištek, vajce, hadomor španielsky 
(koreň), morské ryby (nie tuniak!), sladkovodné ryby 
čerstvé, med, paštrnák, cvikla, ružičkový kel, figy, pa-
pája, maliny, rebarbora, kokosové mlieko, zeler, cibuľa, 
hrozno, čerstvé ovocné čaje, káva, bravčové mäso.

Zle tolerované potraviny: 
kel hlávkový, cesnak, zelená paprika, kukurica (kon-

zerva), zelené fazuľky, červená kapusta, bambusové 
výhonky, chren, hríb smrekový, kuriatka (huby), hríby, 
biela kapusta, hrášok, cícer, sójové bôby, baklažán, 
avokádo, kaleráb, špenát, biela fazuľa, banán, sušené 
datle, hrozienka, mandarínky, slivky, čerstvý tuniak, sla-
dové pivo, sušené figy, limetka, citróny, kakaový prášok, 
diétne sýtené nápoje, destiláty, kyslá kapusta, rajčina, 
nakladané uhorky, grep, kivi, pomaranč, jahody, ana-
nás, tuniak v konzerve, biele víno, červené víno, pivo, 
energetické nápoje s cukrom, energetické nápoje bez 
cukru, pšeničné pivo.

PERMANENTNÁ DIÉTA
predstavuje zoznam potravín, ktoré ste si otestovali 
počas eliminačnej diéty a viete, že vám nespôsobujú 
ťažkosti.

Dobre tolerované potraviny: 
zemiaky, ryža, hlávkový šalát, cuketa, tekvica (ho-

kaido), mrkva, sladké zemiaky (bataty), brokolica, čínska  
kapusta, fenikel, uhorka, čerstvá varená kukurica, špargľa,  
valeriána poľná, čakanka obyčajná (cigória), listy púpavy,  
čakanka štrbáková (endívia), červený melón, žltý melón, 
čučoriedky, kuracie mäso (bez kože), hovädzie mäso, 
karfiol, pór, červená repa, reďkovka, artičoky, červené rí-
bezle, hruška, opuncia, egreš, marhuľa, broskyňa, černi-
ce, jablko, čerešne, granátové jablko, kaki, liči, gaštany, 
mango, ibištek, vajce, hadomor španielsky (koreň), mor-
ské ryby (nie tuniak!), sladkovodné ryby čerstvé, med.

Niekedy tolerované potraviny: 
paštrnák, cvikla, ružičkový kel, figy, papája, maliny, 

rebarbora, kokosové mlieko, zeler, cibuľa, hrozno, čer-
stvé ovocné čaje, káva, bravčové mäso, kel hlávkový, 
cesnak, zelená paprika, kukurica (konzerva), zelené 
fazuľky, červená kapusta, bambusové výhonky, chren, 
hríb smrekový, kuriatka (huby), hríby, biela kapusta, 
hrášok, cícer, sójové bôby, baklažán, avokádo, kaleráb, 
špenát, biela fazuľa, banán, sušené datle, hrozienka, 
mandarínky, slivky, čerstvý tuniak, sladové pivo, suše-
né figy, limetka, citróny, kakaový prášok, diétne sýtené 
nápoje, destiláty. 

Zle tolerované potraviny: 
kyslá kapusta, rajčina, nakladané uhorky,  

grep, kivi, pomaranč, jahody, ananás, tuniak v konzerve,  
biele víno, červené víno, pivo, energetické nápoje s cuk-
rom, energetické nápoje bez cukru, pšeničné pivo.

Zdroj www.food-intolerance-network.com

Vo výskumnom projekte hodnotilo osemsto pacientov s histamínovou intoleranciou 109 rôznych potravín podľa 
ich individuálnej znášanlivosti. Výhodou je, že potraviny boli hodnotené v „reálnom živote“ – počas obvyklej 
doby skladovania a v bežnom stave spracovania a tak bol stanovený výsledný index znášanlivosti. Výsledky 
tohto prieskumu sa porovnali s odporúčaniami na stravovanie pri histamínovej intolerancii a ďalšími vedeckými 
údajmi a tak sa zostavila  tabuľka, ktorá hodnotí potraviny podľa stupňa ich znášanlivosti.
Zistilo sa, že niektoré staré odporúčania vhodnosti potravín sú nesprávne. Niektoré potraviny, ktoré boli 
pôvodne považované za horšie znášané, hodnotili pacienti ako dobre tolerované počas eliminačnej aj 
permanentnej diéty.
Najdôležitejším faktom však ostáva zásada, že je potrebné riadiť sa svojou individuálnou úrovňou tolerancie! 
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