NAŠI SPOTŘEBITELÉ MAJÍ
NA PŘÍPRAVEK DAOSIN
JASNÝ NÁZOR

Jaká je prevalence
histaminové intolerance?
Vyzvali jsme spotřebitele, aby vyplnili jednoduchý dotazník a zjistili, zda mají typické
příznaky nebo podezření na intoleranci. Na základě podrobného online dotazníku bylo
zjištěno, že většina z 230 osob má příznaky těžké nebo mírné histaminové intolerance.

Těžká histaminová intolerance
Mírná histaminová intolerance
Žádná histaminová intolerance

230 účastníku°
100 testovaných osob
Těžká histaminová intolerance

Mírná histaminová intolerance

Žádná histaminová intolerance

89

81

60

Bylo vybráno 100 spotřebitelu° (89 s těžkou a 11 s mírnou histaminovou intolerancí),
kteří obdrželi vzorky přípravku DAOSiN®.*
V 93 dotaznících zjišt‘ujících zpětnou vazbu získal přípravek DAOSiN® hodnocení

8,9/10, pokud jde o pravděpodobnost doporučení (10 = velmi pravděpodobné).

* DAOSiN®: 10 tablet přes https://www.testuj.to/ po dobu jednoho měsíce. Poté otevřená zpětná vazba prostřednictvím PLATFORMY.

Jak přípravek DAOSiN® pomohl testovaným
spotřebitelu°m získat zpět sebedu°věru a radost z jídla
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Účinky přípravku DAOSiN®
mě velmi překvapily! Téme ̌r ̌
všechny problémy spojené s mou
indispozicí zmizely.
Cítím se sebevědomější
a nemusím si dávat takový pozor
na to, co a kde jím. Doporučím
jej i ostatním!
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Jana

Velmi úc ̌inný doplněk strav
y.
Trpím ne ̌kolika potravinov
ými
alergiemi, takže musím op
ravdu
pr ̌emýšlet o tom, co jím.
Díky pr ̌ípravku DAOSiN® má
m
více možností a mohu si
dovolit stravu, která mi dr
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zpu°sobovala str ̌evní problém
y
a bolesti hlavy!

Petra

Již po prvním užití přípravku
jsem pocítila pozitivní změnu.
Miluji sýr a ořechy, což mi vždyck
y
dělalo problémy, ale při užívání
přípravku DAOSiN® jsem neměla
žádné žaludeční potíže,
křeče ani nadýmání. Budu ho
nosit v kabelce jako řešení na
problémy s jídlem!

Miriam

Byla jsem velmi spokojena
s tímto přípravkem – žaludek
mě nebolel tolik jako dřív
a mohla jsem jíst
bez omezení. Líbí se mi
velikost tablet, jsou malé
a snadno se polykají.

Eva

Histaminová intolerance může ovlivnit
Váš život mnoha způsoby
Celkové povědomí o histaminové intoleranci je stále poměrně nízké - spotřebitelé často
ani nevědí, co je příčinou jejich trápení a že existuje řešení, jak zmírnit jejich nepříjemné
tělesné obtíže a znovu objevit radost z jídla.
Pokud nemáme dostatek enzymu diaminooxidázy - zkráceně DAO - který si tělo
za normálních okolností produkuje samo, mu°že to zpu°sobit fyzickou reakci
a mohou se objevit ru°zné příznaky lišící se mírou intenzity.
DAOSiN® je doplněk stravy obsahující enzym DAO. Enzym DAO napomáhá
při metabolismu histaminu přijatého ve stravě. Podívejte se, co říkají spotřebitelé
o přípravku DAOSiN® po prvním vyzkoušení:

„Po velmi dlouhé době si mohu dopřát
druhy jídla, kterým jsem se dlouho
vyhýbala. Nyní mohu do jídelníčku
zařadit rajčata a papriky, což pro mě dříve
představovalo velký problém.“
Ida

Zde jsou pozitivní vlastnosti, jež ocenila Ida a další lidé, kteří
vyzkoušeli přípravek DAOSiN®:

✔ Velikost

✔ Jednoduché

tablety

✔

dávkování

✔

Snadné
polykání

✔

Praktické
balení

Pu°sobí
rychle

✔ Uspokojivý
výsledek

Nejzajímavější statistiky z našeho dotazníku

65 %

58 %

má občas problémy s čerstvou nebo mraženou
zeleninou (kromě rajčat) a s čerstvým ovocem.

má občas nebo vždy problémy
s intolerancí při konzumaci rajčat.

82 %

87 %

má problémy s trávením nakládaného zelí a sýru°
(občas nebo vždy).

má problémy při konzumaci piva a vína
(občas nebo vždy).

KteréChocolate
druhy čokolády jsou špatně snášeny?

66 %
má občas nebo vždy problémy při konzumaci uzenin
(zejména salámu/syrové šunky).

Jak
snášíte
konzumaci
tuň áka v konzervě
Tuna
/ Smoked
Can
nebo uzeného lososa?

30 %

Nevím

26 %

Mléčná čokoláda

31 %

Bílá čokoláda

13 %

Trpíte
záně
tlivým onemocněním střev
Crohn‘s
disease
(Crohnovou chorobou)?

Vždy zpu°sobuje problémy

15 %

Nevím

9%

Nezpu°sobuje žádné problémy 42 %
Někdy zpu°sobuje problémy

Tmavá čokoláda

34 %

Ano

7%

Nevím

12 %

Ne

81 %

Jak snášíte expektorancia (např. ACC)
a léky proti
bolesti (např. kyselinou acetylsalicylovou
Expectorant
/ Painkillers
nebo diclofenac)?
Vždy zpu°sobuje problémy

12 %

Nevím

18 %

Nezpu°sobuje žádné problémy 39 %
Někdy zpu°sobuje problémy

31 %

81 %
trpí alespoň občas migrénami
nebo častými silnými bolestmi hlavy.

DAOSiN V KOSTCE
• Doplněk stravy obsahující enzym diaminoxidázu (DAO).
Enzym DAO napomáhá při metabolismu histaminu
přijatého ve stravě.
• Užívá se jedna tobolka přípravku DAOSiN® před jídlem.
• Přípravek DAOSiN® neobsahuje želatinu, histamin,
laktózu, fruktózu, lepek a umělá barviva.
OA
TESTOVÁN
ENO
DOPORUČ
ELI*
SPOTŘEBIT

Doporučené dávkování: Jednu tabletu zapijte vodou 15 minut před jídlem
obsahujícím histamin. Maximální denní dávka jsou tři tablety
(odpovídající třem jídlům obsahujícím histamin za den).
* V ČR se přihlásilo 100 spotřebitelů, kteří obdrželi vzorky přípravku,
měsíc jej zkoušeli a poté poskytli zpětnou vazbu.

7/2022

Daosin je doplněk stravy, nenahrazuje vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Chcete vědět, zda netrpíte potravinovou intolerancí?
Udělejte si kvíz na našich webových stránkách www.jimvsechno.cz.
Další informace
naleznete na
www.jimvsechno.cz
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