
 
Neseriózní nabídky výrobků na internetu prezentovaných k léčbě onemocnění 
 

 
 
  

DIALINE  

Odkaz:  

https://blghip.ru/cz/cz-diabet-proff-

dialine/?utm_medium=993&utm_campaign=6&utm_content=7039928&utm_source=57339654&sid1=132&vcode=xreuzuc20p7cx7om&lid=12

95&out_ids=&tr=bGlmZWJsZy5ydS9vY3Rv&https=1&ck=1 

Na uvedených webových stránkách je výrobek Dialine pro léčbu cukrovky doporučován MUDr. Vítězslavem Dvořákem, který je zde označován jako 

„český endokrinolog a dnes nejlepší specialista na léčbu diabetu v zemi“.  V rámci „doporučení“ údajný odborník uvádí: „Zatím jsou léky na bázi 

metforminu téměř základem většiny terapií. Je to však omyl pacientů a negramotných lékařů. Metformin je cesta k nemocem a předčasné smrti. Nejde 

o uzdravení. Pokud jste se obrátili na svého lékaře s diabetem druhého typu a předepisuje vám léčbu založenou na těchto lécích, utečte od takového 

lékaře“.  

Odkaz: http://dialine-cz-pr.ev.nickyfora.ru/ 

Na uvedený webových stránkách je rozhovor s Tomášem Horákem, který je zde označován jako „doktor lékařských věd, nejlepší endokrinolog, 

diabetolog České republiky, předseda Ministerstva zdravotnictví ČR“. V rámci tohoto rozhovoru je údajným odborníkem doporučován výrobek 

Dialine k „léčbě cukrovky v rámci projektu Stop Diabetes“. Součástí odkazu jsou slova „Ministerstvo zdravotnictví České republiky“ doplněná 

zobrazením státního znaku.   

Odkaz: https://tbiddjzo.thegreatphyto.com/ 

Na uvedených webových stránkách je rozhovor s MUDr. Tomášem Horákem, který je zde označován jako „doktor lékařských věd, nejlepší 

endokrinolog, diabetolog České republiky, předseda Ministerstva zdravotnictví ČR“. Oproti odkazu výše je stránkách jiná fotografie MUDr. 

Tomáše Horáka. Součástí odkazu jsou slova „Ministerstvo zdravotnictví České republiky“ doplněná zobrazením státního znaku. 

Odkazy: https://lmbnzwbu.greatsnarods.com/         http://dial-art24.com/cz/ 

Výrobek DIALINE je na webových stránkách prezentován jako „nejnovější, přírodní přípravek pro kontrolu cukrovky, který pomáhá minimalizovat 

negativní projevy diabetu a žít plnohodnotným životem. Výrobek je dále prezentován tak, že pomáhá přeměnit glukózu na energii a produkovat 

inzulín, když glukóza vstoupí do krve, podporuje normalizaci chuti k jídlu, snižuje chuť na sladké, zlepšuje látkovou výměnu, podporuje srdce, ledviny, 

oči, krevní cévy a tkáně ve funkčním stavu“…  

 

https://blghip.ru/cz/cz-diabet-proff-dialine/?utm_medium=993&utm_campaign=6&utm_content=7039928&utm_source=57339654&sid1=132&vcode=xreuzuc20p7cx7om&lid=1295&out_ids=&tr=bGlmZWJsZy5ydS9vY3Rv&https=1&ck=1
https://blghip.ru/cz/cz-diabet-proff-dialine/?utm_medium=993&utm_campaign=6&utm_content=7039928&utm_source=57339654&sid1=132&vcode=xreuzuc20p7cx7om&lid=1295&out_ids=&tr=bGlmZWJsZy5ydS9vY3Rv&https=1&ck=1
https://blghip.ru/cz/cz-diabet-proff-dialine/?utm_medium=993&utm_campaign=6&utm_content=7039928&utm_source=57339654&sid1=132&vcode=xreuzuc20p7cx7om&lid=1295&out_ids=&tr=bGlmZWJsZy5ydS9vY3Rv&https=1&ck=1
http://dialine-cz-pr.ev.nickyfora.ru/
https://tbiddjzo.thegreatphyto.com/
https://lmbnzwbu.greatsnarods.com/
http://dial-art24.com/cz/


 
 
 

 

 

 

 

Ministerstvo, k tomuto uvádí, že výrobek DIALINE k léčbě diabetes mellitus 2. typu 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 na odkazech není zřejmé o jakou kategorii výrobku se jedná, 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR nedoporučuje prostřednictvím internetu žádné léčivé přípravky ani doplňky stravy, nabídka neoprávněně používá 

logo Ministerstva zdravotnictví ČR, 

• jedná o neseriózní nabídku výrobku, z toho důvodu, že jako reklamu zneužívá loga Ministerstva 

zdravotnictví a odkazuje na rozhovor Tomáše Horáka, který není zaměstnancem Ministerstva 

zdravotnictví, 

• nabídka s odkazem na vyjádření MUDr. Vítězslava Dvořáka znevažuje standardní léčbu cukrovky (a to užívání léčivých přípravků s léčivou 

látkou metformin), 

• nabídka odkazuje na změny tělesných funkcí, které jsou spojeny s nesprávnou léčbou cukrovky, a tím u pacientů (diabetiků) může vzbuzovat 

strach a zneužívat jejich strachu k tomu, aby si výrobek Dialine zakoupili (viz 1. odkaz),  

• nabídka slibuje zázraky (vyléčení cukrovky umožní pouze užívání výrobku Dialine).  

 

Upozorňujeme, že léčba cukrovky patří do rukou lékařů a měla by probíhat na základě komplexního vyšetření pacienta.  

Nelze proto doporučit léčbu cukrovky prostřednictvím on-line nabídek.       

 

 
 


