
UŽÍVÁNÍ A APLIKACE TODIKAMPU 

Sodoterapie (při prevenci není nutná) : 
Ráno nalačno vymačkáme ½ citrónu do asi 2dcl sklenice a přidáme 1⁄2 – 1 zarovnané čajové lžičky 

sody (nejlépe přírodní americké). Necháme vypěnit a dolijeme vlažnou vodu, aby byla teplota 40-45 

stupňů Celsia a vypijeme. V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 

1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. nesmí zde docházet k trávícímu procesu. Jinak by 

se zneutralizovali žaludeční kyseliny a zhoršilo trávení. Užívat 3-5x denně 

Mikroklyzmy (u preventivního užívání není nutné): 

Asi 3 ml (čajová lžička) extraktu Todikamp zpočátku smíchat s asi 3 ml rakytníkového, konopného nebo 

dýňového oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (čajová lžička). Celkových 6ml je asi ¾ 

polévkové lžíce. Množství oleje se může postupně snižovat, až po 5-7 dnech používáme samotný 

Todikamp. Každodenní procedura až 3x denně. Možno aplikovat souběžně s vnitřním příjmem. 

Nejlepší koupit ve zdravotnických potřebách nebo na internetu „klystérovací balónek“ Sanity č.5 na 

mikroklyzmata. Balonek lehounce zmačknout a pustit, aby se nasála tekutina ze lžičky. Ve svislé poloze 

zavést asi 2 cm do konečníku a zase jen zlehka zmáčknout, aby se vytlačila všechna tekutina, ale 

nefoukali jsme tam zbytečně moc vzduchu. Můžeme samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak 

Todikamp dostat do konečníku. 

Aplikace do vagíny (velmi úspěšné při cystách a myomech): 

Přibližně 3ml (čajová lžička) Todicampu a 1ml panenského oleje natáhnout do stříkačky bez jehly a 

vpravit do vagíny. Nejúčinnější vleže před spaním. Opakovat 1-3x denně, dle možností. V případě 

diskomfortu možno navlhčit a zavést tampón. Tam je ale větší spotřeba tekutiny. Použijte fantazii a 

in tu ici   

 Externí aplikace: 

Potírat a vtírat v oblasti jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat    do 

úplného vstřebání. Játra je potřeba v době detoxikace hodně podporovat a očišťovat. (např. 

ostropestřecová byliná pasta FOXYLIFE) 

Každodenní zábaly na problematickou oblast (nejvíce postižená místa a orgány): 

Čistou gázu o rozměru dlaně (např. asi 5x5 cm), složenou do asi čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne 

více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku u problematické oblasti. Na gázu přiložit zábalový 

papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě prodyšnou hrubou tkaninu, např. froté ručník (kůže 

musí dýchat!!!). Po asi 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým nebo nějakým 

olejem. Petrolej totiž vysušuje. A při neprodyšném obkladu může i lehce popálit pokožku 

Každodenní procedura vtírání podél páteře (není nutné, ale doporučuje se) 

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad, a to po obou stranách asi 1 cm podél 

páteře a rovněž na chodidla ze spodu. Můžete si na webu najít tyto reflexní body na chodidlech. Toto 

velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny. 

Vnitřní příjem: 

Příjem začít na asi 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o asi 4 kapky a dojdeme tak do VDD 

- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy. Např. 80kg váha- 40 kapek). U 
těžších onkologických problémů 1-2 kapky na 1 kg váhy. A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 

minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle.

Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem (nebo nějakým zdravým 
panenským) v poměru  (1 lžička Todikampu a 1 lžička oleje), nebo po užití Todikampu zajíst lžičkou až 
polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete    zapíjet vodou, budete pořád cítit 
petrolej. Jak se bude tělo čistit, postupně tyto příznaky zmizí. U lidí, kteří nejsou moc „vnitřně 
znečištění“, tyto nepříjemné příznaky téměř nejsou.

Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todicampu) a užívat 
nějaký jíl (ZeolithMed) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla.     

Doba užívání: asi 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou můžeme začít 

už na 25-30ti kapkách. Většinu produktů koupíte na www.foxylife.cz 

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika. 

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE. 

V případě podávané slabé chemoterapie v tabletách lze kombinovat společně.  

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě). 

http://www.foxylife.cz/


Moje vlastní postřehy, zkušenosti a doporučení při užívání a aplikaci Todikampu 

Za naprosto klíčové, při užívání ořešáku vylouhovaného v lékárenském petroleji, považuji perfektní nastudování 
všech informací o Todicampu na stránkách www.lekarenskypetrolej.cz . Mám takovou zkušenost, že pokud si 
klient nastuduje tyto informace, a zná je jako básničku. Přečte si všechny přeložené články, děkovné dopisy a 
informace o historii a účincích Todikampu, už jen tím se začíná „navibrovávat“ na uzdravení. V podstatě to takový 
klient nejde zkusit, ale jde se prostě vyléčit. Protože při znalosti všech informací na tomto webu, vlastně ani nemá 
žádnou pochybnost o účinku léčby. To někteří lidé podceňují, protože se jim nechce moc číst a studovat. To je ale 
velká chyba. Ti, co se ale chtějí a mají vyléčit, jistě vědí, o čem jsou tyto řádky a jak je to důležité ☺

Užívání Todikampu je naprosto bezpečné. Ať už vnitřní nebo venkovní aplikace. Vnitřně by člověk musel 
najednou vypít možná více jak ½ litr, aby nastaly nějaké problémy. Určitě mnohonásobně méně „toxický“, než 
většina léčiv. Pokud dochází k nějakým nepříjemným detoxikačním projevům, tak to není primární příčina 
Todikampu. Ten je opravdu velmi bezpečný. V těle totiž ale zabíjí různé organické patogeny a mikroorganismy, 
jako jsou plísně, kvasinky, paraziti apod. Pak je skutečně organismus mírně „přiotráven“ těmito uhynulými 
„potvůrkami“. Velmi často to můžete pociťovat jako silnou únavu (1-2 týdny) ospalost, pocení apod. Představte 
si, že v sobě pozabíjíte čtvrt kila parazitů a velký chomáč plísní najednou. To jsou právě ty toxické látky, které 
vznikají při jejich rozkladu a které se z nich uvolňují. Proto se právě doporučuje užívání navyšovat postupně, aby 
toto „zabíjení patogenů“ bylo postupné a nepříjemné detoxikační projevy se minimalizovali. Měl jsem i případy, 
kdy při metastázích rakoviny do plic po užívání Todikampu nastoupil zápal plic. To je ale přeci normální, když v 
plicích pozabíjím plíseň a parazity, že tam vznikne zánět a následný „zápal“. S tím by se vždy mělo počítat, že tělo 
se při infekci způsobené toxiny z mrtvých plísní a parazitů, bude snažit bránit a léčit třeba zvýšenou teplotou nebo 
horečkou, zánětem, zápalem apod. Spíše by se pacient měl zaradovat, že se v těle opravdu něco děje a dochází k 
ozdravnému procesu. To se ale děje u opravdu hodně „překyselených, zaplísněných a zaparazitovaných“ pacientů. 
Spíše by se měl takový člověk zasoustředit na odvod takto vzniklých toxických látek z těla, použitím např. 
ZeolithuMed pro odvod toxinů ze střev, podporou jater např. ostropestřecovou pastou, podporou ledvin např. 
pitím většího množství čisté vody, případně bylinkových čajů, vypocením toxinů v sauně nebo infrasauně, 
lymfatickými nebo normálními masážemi a užíváním organických minerálů ze syrové zeleniny, mořské plazmy 
Quinton, granulátu WurzelKraft apod. (jež tělo využije k neutralizaci vzniklých kyselin při detoxikaci). 

U venkovního použití může nastat vysušení kůže při častém potírání. Proto se doporučuje občas ošetřit tato místa 
nějakým olejem nebo krémem. 

Pokud uděláte obklad, a toto místo překryjete igelitem nebo nějakým neprodyšným materiálem, může dojít 
k zčervenání a mírnému „popálení“ ošetřované pokožky. Proto používejte nějakou prodyšnou tkaninu. 

Při vnitřním užívání lze pachuť petroleje (znám lidi kterým naopak Todikamp chutná ☺) zamaskovat žvýkačkou, 
lžičkou medu, zajíst kouskem chleba nebo kouskem čehokoliv. Prostě si vymyslet svůj vlastní způsob, jak při 
užívání nebýt ve stresu, např. z nepříjemné chuti a případného následného „říhání“. V podstatě jde o to, dostat 
Todikamp do sebe, aby začal vzlínat tkáněmi a do krevního oběhu, a nenasákl se do nějakého jídla, a s ním jsme ho 
pak nevyloučili ve stolici. To by snižovalo účinnost. Proto ten odstup od jídla. Jak se tělo čistí, postupem času tyto 
nepříjemné pocity zmizí a člověk si udělá svůj vlastní systém užívání. 

Lidé se mne pořád ptají na dávkování. Dávkování a aplikace jsou jasně dané v návodu k užívání. Na nějaké té 
kapce více méně nezáleží. To je jen pro orientaci, aby měli lidé nějaký návod. Aby bylo jasné, že se má navyšovat 
postupně. Ale pokud nebudete počítat kapky a víte, že čajová lžička má asi 40 kapek. Poloviční asi 20 a třetina si 
15, tak nemusíte přesně pořád počítat. Já osobně a mí známí popíjejí Todikamp třeba z lahvičky. Protože vědí, že 
„maličký lok“ je množství, jako asi vrchovatá lžička. Prostě si udělat svůj způsob užívání bez stresu a hlavně nasytit 
celé tělo výluhem z ořešáku, k čemuž nám perfektně dopomůže jako „nosič“ a „jezdec“ vyčištěný bílý petrolej. 

Nevím, jak je to možné, ale Todikamp dokáže opravdu vyléčit prakticky každý zdravotní problém, který vznikl 
v průběhu našeho života. Vysvětluji si to tím, že prakticky všechny zdravotní problémy vznikají v důsledku 
postupného a chronického překyselení vnitřního prostředí organismu. A Todicamp zřejmě nejen zabíjí patogeny, 
které do nás kyseliny a jedy vylučují (plísně, kvasinky, paraziti), ale možná i dokáže přímo neutralizovat samotné 

kyseliny v celém těle tím, že vzlíná. V podstatě je ale jedno, jak to dělá, důležité je, že to funguje !!! 
Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 

Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

http://www.lekarenskypetrolej.cz/

