Neseriózní nabídky výrobků na internetu prezentovaných k léčbě onemocnění

NORMALIFE

Odkazy:
http://eu-sale.com/cs/normalife-ceska-republika/
https://health-nature.github.io/Normalife-CZ/
http://normalife.top/cz/
Výrobek NORMALIFE je na internetu prezentován jako „přírodní lék“ určený k normalizaci tlaku,
resp. k léčbě vysokého krevního tlaku.
Výrobek NORMALIFE k léčbě hypertenze nelze doporučit, a to z následujících důvodů:
−
−

není registrován jako léčivý přípravek, tzn. nebyla v rámci klinického hodnocení ověřena
jeho jakost, účinnost a bezpečnost.
z informací uvedených na webových stránkách, které výrobek NORMALIFE nabízejí, není
zřejmé, o jakou kategorii výrobku se jedná, přesto jej nelze prezentovat k léčbě či prevenci
onemocnění (uvádět zdravotní tvrzení),

−

není uveden výrobce nebo dovozce výrobku a kontakt, současně je doporučováno kupovat
výrobek pouze přes webové stránky nikoliv v lékárnách, což je již zavádějící informace,

−

webové stránky nabízející výrobek NORMALIFE uvádí pouze jaké výtažky rostlin výrobek
obsahuje, ale není specifikováno množství jednotlivých složek,

−

webové stránky nabízející výrobek NORMALIFE prezentují, že se jedná o „přírodní lék
k normalizaci tlaku“ a současně znevažují účinnost registrovaných léčivých přípravků
indikovaných k léčbě hypertenze tím, že mají mnoho kontraindikací a vedlejších účinků.
Poukazují sice na to, že pro pacienta je nejdůležitějším úkolem volba optimálních léků, které
pomohou vypořádat se s vysokým krevním tlakem, aniž by způsobily jakoukoli škodu na
zdraví, ale „všechny tyto požadavky splňuje NORMALIFE“ (zázraky slibující reklama),

−

informace, že výrobek NORMALIFE má maximální terapeutický účinek a minimální
kontraindikace a že jedinou kontraindikací výrobku NORMALIFE je použití u osoby
s přecitlivělostí (alergií) na včelí produkty, je nepřesná. V této souvislosti upozorňuji na to,
že výrobek obsahuje mimo jiné výtažek z třezalky tečkované. Třezalka tečkovaná je léčivá
rostlina používaná k léčbě depresivních stavů. Třezalka tečkovaná je silným induktorem
enzymů (cytochromu P-450 3A4 a P-glykoproteinu), které zajišťují metabolismus řady léčiv
v organismu. Důsledkem je urychlený metabolismus léčiv, snížení jejich koncentrace v krvi
na neúčinné hladiny. Například u pacientů s epilepsií, léčených antiepileptiky, pokud
současně užívají přípravek s třezalkou, hrozí vznik epileptických záchvatů. Extrakt z třezalky
ovlivňuje metabolismus mnoha léčiv, kromě antiepileptik ještě např. cytostatik,
imunosupresiv, perorálních kontraceptiv s obsahem ethinylestradiolu, u kterých hrozí v
kombinaci s třezalkou vzhledem ke snížení jejich hladiny selhání terapie. Proto se
doporučuje pacientům, kteří užívají léky konzultovat podávání doplňků stravy s obsahem
třezalky tečkované s lékařem či lékárníkem.

