
meet the range 
Naast DAO en cozidase heeft Intoleran ook andere 
producten. Meer informatie over deze producten?  
Check intoleran.com

algemene gebruikersinformatie
Advies over welk supplement je het beste kunt gebruiken? 
Neem contact op met een van onze Intoleran diëtisten via 
info@intoleran.com of check onze website intoleran.nl

Omdat we aan bepaalde toegestane productclaims 
verbonden zijn, mogen we over bepaalde producten 
niet precies zeggen wat hiervan de werking is. 

Heb je na het lezen van de informatie in deze folder 
nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

disclaimer 
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals gevarieerde  
evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen 
geen vervanging zijn.  

• De houdbaarheid van de producten is afgedrukt  
op de verpakking

• Niet gebruiken na het verstrijken van de 
houdbaarheidsdatum

• Koel en droog bewaren (< 25 graden Celsius)
• Buiten het bereik van kinderen bewaren
• De dagelijks aanbevolen portie niet overschrijden

Het DAO enzym is vervaardigd door Dr Healthcare 
Spanje voor Intoleran onder EU patenten

contact informatie 
Intoleran • Fruitier de Talmaweg 6
8435 WE Donkerbroek • Nederland
info@intoleran.com • +31(0)51 679 45 24

DAO en 
cozidase



over intoleran 
Intoleran is specialist op het gebied van 
supplementen met spijsverteringsenzymen. 
Remko Hiemstra, de oprichter van ons bedrijf, 
is zelf lactose-intolerant en zag dat er op dat vlak  
nog een wereld te winnen was. Vanuit zijn eigen  
ervaring is hij daarom in 2008 gestart met het 
ontwikkelen van supplementen. 

Inmiddels biedt Intoleran een uitgebreid 
assortiment aan supplementen met spijsverterings-
enzymen. We produceren de meeste van onze 
supplementen in onze eigen productie locatie 
in Nederland. Daarbij gebruiken we alleen voor  
de werking van de supplementen noodzakelijke 
ingrediënten, dus geen onnodige toevoegingen. 
Zo kunnen zoveel mogelijk mensen onze producten 
gebruiken zonder ongewenste bijwerkingen.

DAO plus
Onze DAO plus capsules bevatten het enzym Diamine 
Oxidase (DAO) en zijn aangevuld met vitamine C en 
Quercetine. DAO plus bevat per capsule 4 kleine 
maagzuurresistente tabletjes. De witte/beige tabletjes 
bevatten het DAO-enzym (20.000 tot 30.000 HDU per 
capsule), het bruine tabletje bevat vitamine C en 
het groene tabletje bevat Quercetine. DAO plus is 
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Niet geschikt  
voor vegetariërs.

Gebruiksadvies: 
Neem 1 capsule in met water vlak voor de maaltijd. 
Maximaal 3 capsules per dag innemen. Bij slikklachten 
is het mogelijk om de capsule te openen en de losse 
tabletjes in te nemen, zonder hier op te kauwen. 

Ingrediënten (per capsule): 
Vulstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropyl- 
cellulose; Quercetine 95%; Vitamine C (L-ascorbinezuur); 
Glansmiddel: ethylcellulose; Aardappelzetmeel; 
Stabilisator: hydroxypropylmethylcellulose; Varkensnier 
extract met 7% diamine oxidase (DAO); Middellange 
ketenvetzuren; Stabilisatoren: magnesiumstearaat, 
oliezuur, natriumalginaat; Antiklontermiddel: stearinezuur; 
Bevochtigingsmiddel: glycerine; Antiklontermiddel: 
magnesiumcarbonaat en dicalciumfosfaat; 
Rijstzetmeel, Kleurstof: karamel; Capsule: HPMC. 

cozidase
 
Cozidase biedt een aanvulling van koper en zink. 
Ook bevat cozidase de vitamines C en B6.

Gebruiksadvies: 
Neem (vanaf 6 jaar) standaard 2 maal daags  
1 capsule Cozidase in bij de maaltijd. Bijvoorbeeld 
1 capsule bij het ontbijt en 1 capsule bij de avond-
maaltijd. Voor kinderen van 4-6 jaar is de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid 1 capsule per dag bij de 
maaltijd. De capsules kunnen ook worden open-
gedraaid om het poeder vervolgens los in te nemen. 
Cozidase is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Wees voorzichtig met het combineren van dit 
supplement met andere supplementen. Voorkom  
een te hoge inname van koper, zink en vitamine B6.  
Bij misselijkheidsklachten dosering verlagen naar 
1 capsule per dag. 

tabletje 
met  
quercetine

Tabletje met 
vitamine C

twee maagzuur-
resistentie tabletjes 
met het Diamine 
Oxidase enzym

DAO mini 
DAO mini is een klein tabletje welke het  
pure Diamine Oxidase enzym (DAO) bevat, 20.000  
tot 30.000 HDU DAO per tablet. DAO mini is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Niet geschikt voor vegetariërs.

Gebruiksadvies: 
Neem 1 tablet in met wat water vlak voor de maaltijd. 
Maximaal 3 tabletten per dag gebruiken. Tablet in  
het geheel doorslikken, niet op kauwen vanwege  
de maagzuurresistente coating.

Ingrediënten (per tabletje): 
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, hydroxy-
propylcellulose; Varkensnier eiwit extract met 7% 
diamine oxidase (DAO); Glansmiddel: ethylcellulose; 
aardappelzetmeel; Stabilisatoren: natriumalginaat, 
magnesiumstearaat; Middellange ketenvetzuren; 
Glansmiddel: hydroxypropylmethylcellulose; Stabilisatoren: 
oliezuur, stearinezuur. Bevat per tablet 4,2 mg 
varkensnier eiwit extract met 0,3 mg Diamine Oxidase.


