
 
 
 Neseriózní nabídky výrobků na internetu prezentovaných k léčbě onemocnění 
 

DIANOL 

Odkaz: http://www.goods-eu.com/cz/dianol-ceska 

Na uvedených webových stránkách je výrobek Dianol prezentován jako „přírodní výrobek, který 

normalizuje hladinu cukru v krvi, zbavuje chronické únavy, zastavuje ztrátu vidění, normalizuje 

váhu, obnovuje proces výměny tkání, vrací chuť na sex. Dianol byl speciálně vytvořen pro 

prevenci komplikací nebo exacerbací u diabetes mellitus, ale mnoho endokrinologů doporučuje 

použití tohoto vitamínového komplexu k prevenci možných pankreatických problémů“. 

Odkaz: https://cz.irecommendz.com/review/dianol/ 

Na uvedený webových stránkách je uvedeno složení výrobku Dianol z hlediska složek, ale u 

jednotlivých složek není uvedené množství.  Na obalu výrobku Dianol je zřetelně vidět anglický 

text „food supplement“, což v českém jazyce znamená doplněk stravy. Přesto je výrobek 

prezentován jako léčivo: „Dianol je micelární komplex založený na přírodních ingrediencích. 

Výrobek se skládá ze dvou tobolek, které se mají během dne používat samostatně. Každá kapsle 

má jedinečné složení, sestávající hlavně ze složek rostlinného původu. Léčivo se vyznačuje 

dobrou rozpustností všech složek v tekutině všech buněk. Nástroj je schopen regeneračního 

účinku na všechny orgány a fungující systémy lidského těla“. 

Odkaz: 

http://cz.dianolnd.com/?TID=5EED4D9B005B7A59AD04A882&host=linvenon.com&c=cz 

Na uvedených webových stránkách je výrobek Dianol prezentován jako „přípravek v boji proti 

cukrovce. Zabraňuje polyneuropatie - pomáhá zabránit onemocnění nervního systému díky 

snížení toxického vlivu glukózy na všechy orgány a tkáně organismu“. 

Výrobek DIANOL k léčbě diabetes mellitus nelze doporučit vzhledem k tomu, že: 

• není registrován jako léčivý přípravek, tzn. že nebyla v rámci klinického hodnocení ověřena 

jeho jakost, účinnost a bezpečnost, 

• z informací uvedených v nabídkách na výrobek Dianol je zřejmé, že se jedná o doplněk 

stravy (food supplement), doplňky stravy jsou kategorií potravin a neslouží k léčbě a 

prevenci onemocnění, ale pouze doplnění běžné stravy, 

• ve všech výše uvedených nabídkách na výrobek Dianol lze poukázat na to, že se jedná 

o nepřesný překlad do českého jazyka, v textu se vyskytují nepřesnosti (slova či věty, které 

v kontextu nedávají smysl): 

(Vzorec nezpůsobuje vedlejší účinky, závislost nebo prášky na spaní, neovlivňuje 

psychiku, reakci a paměť; Nástroj je schopen regeneračního účinku na všechny orgány a 

fungující systémy lidského těla; Složení: Gel se skládá z velkého počtu účinných látek. 

Složení tobolek sestávající ze zelené a bezbarvé poloviny obsahuje přírodní složky; 

Každodenně každý specialist pomáhá 20-30 spotřebitelům. Dianol v otázkách stravy a 

použití přípravku. Aby věnovat čas každému, jsme zvětšili počet kvalifikovanýcvh 

specialistů pro konzultaci před objednáním; Zabraňuje polyneuropatie - pomáhá zabránit 

onemocnění nervního systému díky snížení toxického vlivu glukózy na všechy orgány a 

tkáně organismu), 

• jedná o neseriózní nabídku výrobku (není uveden kontakt na výrobce či distributora 
výrobku; není uvedeno složení výrobku z hlediska množství jednotlivých složek; výrobek 
prezentuje léčbu cukrovky, ačkoliv se nejedná o registrovaný léčivý přípravek). 
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