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Sdělení SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje:

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav), na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o léčivech) informuje, že se na trhu v České republice nachází
následující nelegální léčivý přípravek:
Název LP
Chloritan sodný a
kyselina citrónová
nazývaný též MMS,
MMS 1, Master
Mineral Solution,
Miracle mineral
supplement

Doplněk názvu

Účinná látka
Chloritan sodný
Kyselina citrónová

Výrobce/Dovozce
Narita Dox s.r.o.
Slovinská 752/7
101 00 Praha 10 –
Vršovice
AmiNet s.r.o.
Blatnice pod Svatým
Antonínkem 119
PSČ 696 71
Enofip s.r.o.
Sokolovská 325/140
186 00 Praha 8 –
Karlín
EURONICS
ENGINEERING
s.r.o.
Bohuslava Martinů
2190
738
01
FrýdekMístek
František Barančík
Rýmařovská 361
199 00 Praha 9 –
Letňany

Tento produkt je dle deklarací uváděných na internetových stránkách účastníků řízení AmiNet
s.r.o., Enofip s.r.o. a EURONICS ENGINEERING s.r.o., kde lze výrobek přímo zakoupit a na
internetových stránkách ze kterých existuje přímý proklik na stránky účastníků řízení Narita
Dox s.r.o. a Františka Barančíka, kde lze výrobek také zakoupit prezentován s tím, že:
„Neexistuje v současné době nemoc, na kterou by MMS1 nebyl účinný“, „Kombinace MMS a
MMS2 je pro všechny nemoci nesmírně účinná; když se zmiňují „všechny nemoci“ myslí se
tím všechny nemoci způsobené bakteriemi a viry – tedy drtivá většina všech nemocí včetně
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rakoviny; u těžkých nemocí se však osvědčila kombinace MMS1 a MMS2, pomocí níž se
povedly vyléčit i ty nejtěžší případy nákazy HIV virem a úžasné výsledky jsou i při léčbě
rakoviny“, „Tento přípravek je nesmírně účinná zbraň proti všem nemocem“, „texty na těchto
stránkách informují o převratném prostředku, který je zatím běžně dostupný, je levný a lze
připravit doma v kuchyni a je neuvěřitelně účinný na 95% všech známých nemocí“
Ústav rozhodl, že s ohledem na svou prezentaci by výrobek Chloritan sodný a kyselina
citrónová nazývaný též MMS, MMS 1, Master Mineral Solution, Miracle mineral supplement
měl a má být zařazen mezi léčivé přípravky a musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a
účinnosti stanovená zákonem o léčivech.
Tento přípravek byl dle rozhodnutí Ústavu zařazen mezi léčivé přípravky, a tudíž podléhá
povinně registraci, ta mu však nebyla udělena. Dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech se
právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že zachází s léčivy
bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu v případě, kdy zákon nebo přímo použitelný
předpis Společenství povolení, schválení, registraci nebo souhlas k zacházení s léčivy
vyžaduje.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 8. 2011

Mgr. Jaroslava Doležalová
vedoucí oddělení
dozoru nad reklamou
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