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HISTAsolv x 60 kaps
 

Cena: 226,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja stabilizująca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, sacharoza, kwas L-
askorbinowy (witamina C), skrobia ryżowa, substancja glazurująca: szelak, substancja stabilizująca: hydroksypropylometyloceluloza,
ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych (0,1% oksydazy diaminowej), substancja wypełniająca: poliwinylopirolidon, substancje
przeciwzbrylające: talk, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: usieciowana sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja
utrzymująca wilgoć: gliceryna.

Wartość odżywcza w 1 kapsułce:

Wartość energetyczna (energia): < 1 kJ (< 1 kcal)
Tłuszcz < 0,1 mg

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 mg
Węglowodany 29 mg

w tym cukry 16 mg
Białka 4,2 mg
Sól 0 mg

Inne składniki:

Witamina C - 11 mg (14% RWS)
Ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych - 4,2 mg*

z czego oksydazy diaminowej - 0,3 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Zawartość: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Histasolv® zawiera ekstrakt białkowy bogaty w enzym oksydazę diaminową (DAO). Histasolv® stosuje się w celu suplementacji
DAO – enzymu rozkładającego histaminę, którego niedobór wywołuje objawy nietolerancji histaminy.
Z powodu braku aktywności DAO lub dysproporcji między podażą histaminy z żywności, a zdolnością DAO do jej przekształcania
w jelicie, histamina rozkłada się z opóźnieniem, kumuluje się w organizmie i wywołuje objawy podobne do alergicznych (np. bóle
i zawroty głowy, wysypka skórna, biegunka, ból brzucha, wzdęcia, nudności).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Jedną kapsułkę przyjmować 15 min. przed posiłkiem zawierającym histaminę. Maksymalna dawka dobowa to 3 kapsułki (co odp. trzem
posiłkom dziennie zawierającym histaminę).

Przechowywanie
Należy przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.

Producent
SCIOTEC Diagnostic Technologies GmbH, Ziegelfeldstrasse 3, A-3430 Tulln, Austria
Informacji o produkcie udziela:
Stada Poland Sp. z o.o.
Aleja 3 Maja 6
05-501 Piaseczno

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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