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Cozidase®,
Een koper, zink, vitamine 
B6 en Vitamine C bevat-
tend voedingssupplement

Cozidase:

Cozidase bevat de volgende ingrediënten per 
capsule: 100 mg Vitamine C (Calcium-L-Ascorbaat), 
5 mg Zink (Zinkcitraat), 4 mg Calcium Carbonaat 
(vulstof), 2.5 mg Vitamine B6 (Pyridoxine-5-fosfaat),  
1000 mcg Koper (kopergluconaat). Capsule: HPMC.

Gebruik: Neem standaard 2 maal daags 1 capsule 
Cozidase in bij de maaltijd. Bijvoorbeeld 1 capsule 
bij het ontbijt en 1 capsule bij de avondmaaltijd. 
Heeft u moeite met het doorslikken van de capsule, 
dan kunt u de capsule opendraaien en alleen het 
poeder innemen. 
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Opmerkingen en informatie  
met betrekking tot de houdbaarheid  
van Cozidase:

•  De houdbaarheid van Cozidase is afgedrukt  
op het doosje waarin Cozidase is verpakt.

•  Gebruik Cozidase niet meer na de houdbaar-
heidsdatum.

•  Buiten het bereik van kinderen bewaren.

•  Bewaren op kamertemperatuur onder de 25ºC.

•  Niet geschikt voor kinderen onder de 3 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.

Meer informatie over Cozidase,  

en onze andere innovatieve producten  

vindt u op www.disolut.com



Waar komt histamine in voor?

Histamine komt van nature voor in diverse  
voedingsmiddelen. Door rijping wordt meer  
histamine in voedingsmiddelen gevormd.  
Daarnaast bevatten gefermenteerde en  
microbieel bedorven producten vaak ook veel 
histamine. Enkele voorbeelden van producten  
die veel histamine bevatten zijn:

•  Oude kaassoorten

•  Salami/droge worst

•  Zuurkool 

•  Alle alcoholische dranken (met name Rode wijn 
bevat veel histamine)

•  Yoghurt

•  Vis (behalve vis uit de diepvries, wat  
direct na de vangst is ingevroren)

•  Tomaten, spinazie 

•  Varkensvlees

. 

op andere plekken in het lichaam wordt het  
DAO-enzym aangemaakt. Wanneer de mestcellen  
histamine vrijgeven, zorgt het DAO-enzym er 
onder andere voor dat het teveel aan histamine 
wordt afgebroken. 

Histamine intolerantie:

Histamine intolerantie wordt vaak veroorzaakt 
doordat er te weinig DAO-enzym aangemaakt 
wordt in het lichaam. Hierdoor ontstaat een 
disbalans in de hoeveelheid histamine in het 
lichaam, omdat de histamine uit voeding niet  
voldoende wordt afgebroken en opgenomen wordt  
in het lichaam. Daarnaast wordt de histamine 
wat uit mestcellen vrijgegeven wordt ook niet 
voldoende afgebroken en is de histaminespiegel 
in het lichaam al snel te hoog. Ook door bepaald 
medicijngebruik kan een histamine intolerantie 
(tijdelijk) ontstaan.  

Histamine, wat is dat?

Histamine is een biogeen amine dat wordt aan-
gemaakt in  het menselijk lichaam in mestcellen. 
Histamine wordt intracellulair opgeslagen en 
vrijgegeven op basis van relevante stimuli.  
Histamine is een mediator van een aantal verschil-
lende biologische reacties waardoor er ook een 
verscheidenheid aan symptomen op kunnen treden, 
wanneer er te veel histamine in het lichaam aan-
wezig is. Histamine speelt bijvoorbeeld een rol in 
het slaap-waakritme en het stimuleert de maag-
zuursecretie.  Naast dat het menselijk lichaam  
zelf histamine aanmaakt, komt histamine ook  
van nature voor in diverse voedingsmiddelen. 
Histamine komt voor in zowel plantaardige als 
dierlijke producten. 

Afbraak histamine:

Histamine wordt in het lichaam extracellulair  
afgebroken door het enzym Diamine Oxidase,  
afgekort ook wel DAO-enzym genoemd. Het  
enzym Diamine Oxidase wordt onder andere  
in de dunne darm aangemaakt. De histamine  
wat via de voeding in de darmen terecht komt, 
wordt afgebroken door het DAO-enzym, zodat  
de histaminespiegel in het lichaam niet zal  
stijgen. Niet alleen in de darmen, maar ook  


