
 

Neseriózní nabídky výrobků na internetu prezentovaných k léčbě onemocnění 
 

 

RECARDIO  

Odkaz: http://cz9.recardiond.com/?c=cz 

V úvodu předmětných webových stránek je uvedena informace: 

 „Český chemik objevil způsob čištění cév a snížení tlaku. Před dvěma týdny získal nejvyšší 

ocenění země“. Tento „objev“ je spojován se jménem Josef Novák.  

Současně předmětné webové stránky nepřímo zneužívají jména přednosty Kliniky 

Kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Viléma Rohna, CSc: 

 „Na straně státu vývoj léčiv koordinoval Vilém Ron, profesor, vedoucí oddělení 

kardiovaskulární chirurgie Fakultní nemocnice v Motole. Požádali jsme ho, aby promluvil o 

noocém přípravku a plánech“. 

Výrobek RECARDIO je na předmětných webových stránkách prezentován jako lék: 

„Příprabek, založený na Novakově objevu, odstraňuje hlavní příčinu hypertenze - saturaci 

malých tepen oxidem uhličitým, a proto se tlak začíná zpočátku zvyšovat. Kromě toho obnovuje 

poškozené stěny krevních cév, které jsou hlavními sekundárními příčinami skokového tlaku. 

Přípravek je chrání před znečištěním, zabraňuje riziku vzniku ischemické choroby srdeční a 

dalších komplikací. Srdeční frekvence se přirozeně normalizuje, protože srdce již nemusí 

pracovat v nouzovém režimu. Přípravek ale není jen dalším uspořádáním chemických vzorců, 

ale jedinečným komplexem vysoce koncentrovaných extraktů rostlinného původu. Díky tomu je 

nejen účinnější, ale v průběhu léčby také zcela bezpečný. Může ho užívat kdokoli, včetně 

alergiků.“ 

 Výrobek RECARDIO k léčbě vysokého krevního tlaku 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,  

• na předmětných webových stránkách není uvedeno složení přípravku, spotřebitel si 

nemůže ověřit, že je pro něho skutečně předmětný výrobek skutečně bezpečný (neví, 

za co platí),  

• na předmětných webových stránkách není uveden kontakt na výrobce či distributora 

přípravku, 

• jedná o neseriózní nabídku výrobku, z toho důvodu, že nabídka uvádí nepřesné a 

zavádějící informace. (např. ohledně lékáren, „které byly vyloučeny z procesu zajištění 

předmětného výrobku RECARDIO“ - distribuce léčivých přípravků má legislativně 

stanovená pravidla a distributor se v případě léčivých přípravků nemůže samovolně 

rozhodnout, že lék nebude dávat do lékáren),      

• v textu nabídce je velké množství pravopisných chyb (překlepů).  

http://cz9.recardiond.com/?c=cz

