
Velice stručný návod k léčbě civilizačních nemocí 
Zde jsou shrnuty moje mnohaleté poznatky k úspěšné léčbě rakoviny a v podstatě i všech civilizačních nemocí. 

Zahrnul jsem sem všechny doporučované postupy při tom  nejideálnějším postupu. Je mi jasné, že ne každý si 

může dovolit nebo je schopen a ochoten absolvovat vše. Pokud se ale dodrží buď vše, nebo alespoň většina, 

léčba je opravdu velmi efektivní a poměrně rychlá. Už po 2 týdnech začnete pozorovat výsledky na sobě a po 

měsíci budou už i u lékařů značně měřitelné 

Co je rakovina (a v podstatě všechny civilizační nemoci) nastudujte ZDE a ZDE 

Úkolem celé léčebné a očistné terapie je: 

1. Odkyselit a vyčistit vnitřní prostředí organismu (buněčný a mezibuněčný prostor) od 

organických a anorganických patogenů a hlavně kyselin!!! A nastolit normální a acidobazické 

prostředí organismu. Nejdůležitější je přestat zanášet tělo všemi jedy, cukrem a bílou 

moukou a  zbavit se plísní, parazitů a kvasinek, které do nás vylučují mykotoxiny, kyseliny a 

neurotoxiny. Nasytit a nasáknout úplně celé tělo Todicampem (lékárenský petrolej s výluhem 

z ořešáku), který nám pomůže tělo odkyselit…. 

2. Znovu vyživit organismus a to hlavně organickými minerály, které jsou již téměř vyčerpané, 

neustálou snahou organismu o neutralizaci kyselin a jedů. 

3. Navýšit vibrace fyzického i energetických těl 

 

Očista organismu (opět zdůrazňuji, že se jedná o nejefektivnější postup. Někteří lidé možná některé 

procedury nemohou nebo nechtějí z různých důvodů absolvovat. Ale popíši prostě ten nejideálnější stav) 

Hlavní účel - co nejvíce nasytit organismus, tkáně, orgány, kosti, střevo apod. lékárenským petrolejem 

s ořešákem - Todicampem. Co nejrychleji a nejefektivněji odvézt z těla zbytky mrtvých plísní, kvasinek, 

parazitů a rozpuštěných usazenin, které Petrolej pozabíjí a rozpustí. 

 Přestat okamžitě  a nekompromisně zanášet organismus kyselinami a jedy. Určitě alespoň po 

dobu léčby. Vše popsáno ZDE 

 Začít čistit zanešený organismus. Vše popsáno srozumitelně ZDE 

 Kompletní materiál k očistě ke stažení ZDE 

 Očista střeva Hydrocolon terapií  nebo domácími klystýry (popis metody Hydrocolon terapie 

ZDE – již je v každém větším městě)  

 2x týdně sauna, infra sauna, pára. Velmi účinně odstraňuje znečištěné tělní tekutiny s 

kyselinami a toxiny a nahradí a doplní novou a čistou  tělní tekutinou.  

 1x týdně lymfatické masáže nebo alespoň nějaké masáže celého těla – určitě najdete někde 

poblíž. Případně pobyt ve výřivce.  

 Zpočátku každý den 1 – 3 hodiny odkyselovací koupele v MeineBase. Popsáno ZDE . Po 14 

dnech 3-4 týdně alespoň 40 minut.  

 ZeolithMed k odvodu toxinů ze střeva ZDE 

 Doplnění zdravých bakterií do střeva japonskými probiotiky OMX 

 Očista a podpora jater ostropestřecovou pastou 3-4 lžičky denně 

 1-3x denně 0,25 l vodu obohacenou vodíkem z generátoru vodíku nebo kupovanou 

Aquastaminu 

 1-3 denně odkyselovací čaj 7x7 KrauterTea 

 1-3 čajové lžičky jedlé sody s javorovým sirupem návod ZDE 

https://www.lekarenskypetrolej.cz/navod-na-ocistu-fyzickeho-tela/
https://www.lekarenskypetrolej.cz/lecba-jedlo-sodou/
https://www.foxylife.cz/pool/vzor/upload/Jak_cim_a_z_ceho_se_zanasi_organismus.pdf
https://www.foxylife.cz/pool/vzor/upload/Jakym_zpsobem_vyloucim_kyseliny_a_jedy_z_organismu.pdf
https://www.foxylife.cz/pool/vzor/upload/Jak_uspsn_ocistit_sve_tlo_od_kyselin_jed_a_usazenin.pdf
http://www.revolucni-vyziva.cz/klystyr/
https://www.urologiepraha.cz/hydrocolon-terapie.html
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/p-jentschura-meinebase-zasadito-mineralni-koupelova-sul.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/p-jentschura-meinebase-zasadito-mineralni-koupelova-sul.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/zeolithmed.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/omx-probiotika-30-kapsli.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/foxylife-ostropestrecova-bylinna-pasta-500-ml.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/vodikovy-generator-hbs-h2o.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/p-jentschura-7x7-krautertee-bylinny-caj-bio-porcovany-50-sacku.htm
https://www.lekarenskypetrolej.cz/lecba-jedlo-sodou/


 Lékárenský petrolej Todicamp přesně podle návodu – několika násobně urychlí a zefektivní 

očistu těla. To právě Todicamp zabíjí „to“, co do nás vylučuje jedovaté výměšky a hlavně 

kyseliny,  a proti tomu se pak tělo a imunitní systém brání nekontrolovatelným množením 

buněk. Návod na jednotlivé nemoci zašlu na požádání z emailu info@foxylife.cz Veškeré 

informace je potřeba znát jako básničku a opravdu velice důkladně prostudovat 

www.lekarenskypetrolej.cz . Zkušenosti říkají, že nemoci odcházejí po 3-4 lahvičkách 

Todikampu. Samozřejmě podle váhy člověka a podle toho, jestli se dělají i obklady, 

mikroklyzmata, potírání, apod. Pak je potřeba 4-7 lahviček. 

 

 Objednat z Moldávie Apramar – vitamín b17 https://todicamp.com/product/apramar. 

Nejlépe napsat email na office@todicamp.com, můžete i mým jménem (anglicky nebo rusky, 

klidně překladačem). Oni už přesně ví, jak sem balíček zaslat, aby ho celníci nevrátili zpět. Na 

jednu kúru popsáno ZDE potřebujete 5 krabiček.   

 

Vyživení organismu 

 3x denně 1-2 ampulky mořské plazmy 

 3x denně 1-2 lžičky rostlinného granulátu WurzelKraft 

 1x vrchovatá čajová lžička denně organické síry FOXYMSM 

 3x denně Mladý ječmen a Chlorellu podle návodu dávkování 

 Co nejvíce zeleniny a zeleninových šťáv (ne ovocných, kvůli cukru) 

 2-3 litry a více čisté, nejlépe vlažné vody denně 

 Různé bylinkové čaje dle chuti 

 

Navýšit vibrace a očistit energetická těla 

 Navýšit vibrace ZDE 

 Očista energetických těl na křišťálové posteli  

 Očista energetických těl a karmických zátěží apod. ZDE  Telefonní kontakt zašlu na požádání  

 

Je jasné, že ne každý může do sauny. Ne každý si chce čistit střevo. Přestat úplně jíst maso apod. Ale 

kdo chce změnu z Nemoci ke zdraví, musí samozřejmě udělat změnu. A alespoň po dobu léčby 

vystoupit ze své komfortní zóny a vzdát se oblíbeného. A naopak přidat neoblíbené a do té doby 

nepředstavitelné.  

Ještě se mi nestalo, aby klient, který dodržoval výše uvedené postupy se neuzdravil, prakticky 

z jakékoliv nemoci (samozřejmě hovořím i o rakovině). Pokud samozřejmě už nepřišel s fyzickým 

tělem úplně zničeným chemoterapií nebo ozařováním. Tam už není opravdu někdy cesty zpět.  
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https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/quinton-hypertonic-morska-plazma.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/p-jentschura-wurzelkraft-omnimolekularni-bio-potravina-910.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/msm-350-g.htm
https://www.foxylife.cz/produkty/kategorie/mlady-jecmen-fresh-250-g.htm
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https://www.lekarenskypetrolej.cz/gersonova-metoda-lecba-rakoviny/
https://www.lekarenskypetrolej.cz/user/documents/upload/Vibrace%20-%20vysv%C4%9Btlen%C3%AD_1%20(1).pdf
http://www.kristalovapostel.cz/
https://www.lekarenskypetrolej.cz/akasicke-zaznamy-duse/


UŽÍVÁNÍ A APLIKACE TODIKAMPU 
 
Sodoterapie (při prevenci není nutná) : 
Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící 
vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů 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. Užívat až 3x denně. 
 
Mikroklyzmy (u preventivního užívání není nutné): 
3 ml extraktu Todikamp zpočátku smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového 
oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (1/2 čajové lžičky). Celkových 6ml je jedna 
zarovnaná čajová lžička. Množství oleje se může postupně snižovat, až po 5-7 dnech používáme 
samotný Todikamp. Každodenní procedúra.  
Nejlepší koupit ve zdravotnických potřebách balónek na mikroklyzmata. Balonek lehounce 
zmačknout a pustit, aby se nasála opravdu jen 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 vzduch. Můžeme samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak Todikamp 
dostat do konečníku. 
 
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do 
úplného vstřebání. Játra je potřeba v době detoxikace hodně podporovat a očišťovat. 
 
Každodenní zábaly na problematickou oblast: 
Zábal: 
Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 
zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě prodyšnou hrubou tkaninu, např. 
froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 
 
Každodenní procedúra. 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách podél páteře a 
rovněž na chodidla ze spodu. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své 
projekční zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- 
Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 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 v poměru 1:3 (1 lžička 

Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu zajíst polévkovou lžící 
nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet vodou, budete pořád cítit 
petrolej. 
Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todicampu) a 
užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla. 
Za tímto účelem A. Todika vyrábí Zeolit Sorbolit detox, který lze také zakoupit www.foxylife.cz 
 
Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou můžeme 
začít už na  25-30ti kapkách. 
 
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). 

 
                
                      Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 
                                  Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

http://www.foxylife.cz/


                            Angína 

 

Angína čili tonzilitida je zánět krčních mandlí. Jedná se o onemocnění bakteriálního, 

virového, nebo také mykotického původu. Šíří se formou kapénkové infekce. Angína je běžné 

onemocnění a v případě bakteriálního původu je dobře léčitelná antibiotiky. Její inkubační 

doba je 1–3 dny.  

Angína znamená v překladu svíravá bolest (z latinského slova angere = svírat) 

Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme 
tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 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 v poměru 
1:3 (1 lžička Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu 
zajíst polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet 
vodou, budete pořád cítit petrolej (ze začátku užívání) 
Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od 
Todicampu) a užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých 
a toxických látek z těla. 
 
Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, 
kterou můžeme začít na 25-30ti kapkách. 
 

Vnější aplikace: 

Jednoduchými pohyby prstů vtírat extrakt TODIKAMP®  do oblasti krku – zaměřte se  

zejména na oblast mandlí, vtírat 3 - 4 krát denně.  
 
 
V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika. 
 
Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě). 

 
                
          Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 
                   Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antibiotikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inkuba%C4%8Dn%C3%AD_doba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inkuba%C4%8Dn%C3%AD_doba


Zánět močového měchýře 
 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme 
tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 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 v poměru 
1:3 (1 lžička Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu 
zajíst polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet 

vodou, budete pořád cítit petrolej. 
Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od 
Todicampu) a užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých 
a toxických látek z těla. 
 
 
Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, 
kterou můžeme začít na 25-30ti kapkách. 

 
 
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat v oblasti močového měchýře 2x denně – nevelké množství extraktu 
nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 

.  
 
Každodenní zábaly na postiženou oblast močového měchýře: 
Zábal: 
Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu 
přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, 
např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým 
olejem. 
 
 
Každodenní procedúra. 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 

páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde 
mají své projekční zóny. 
 
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). 

 
                
          Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 

                   Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  



POLYPY	–	STŘEVA	A	ŽALUDEK	
	
	
	

Polypy	GIT	(gastrointestinální	trakt,	neboli	trávicí	soustava)-	abnormální	růst	
sliznic	orgánů	gastrointestinálního	traktu.	Oblast	rozšíření	není	omezena	-	na	
celé	cestě	se	mohou	objevit	výrůstky	od	konečníku	až	po	hrdlo	hltan.	

	
Vnitřní	příjem:	
Příjem	začínáme	na	9	kapkách	3x	denně,	přičemž	každý	den	zvyšujeme	dávku	o	
2	kapky.	Takto	dojdeme	do	Vypočtené	Denní	Dávky	(	VDD=	1	kapka	Todikampu	
na	2	kg	váhy)	a	v	tomto	objemu	pokračujeme	s	četností	3x	denně.	
Preparát	užíváme	30	minut	před	jídlem,	nebo	nejméně	1	hodinu	po	jídle.	
Je	vhodné	jej	smíchat	s	dýňovým	nebo	konopným	olejem	v	poměru	3:1	(	3	díly	
extraktu	na	1	díl	oleje).	
Tato	kůra	trvá	2	měsíce.	Poté	je	třeba	učinit	přestávku	na	6-8	dní	a	lze	zahájit	
druhou	kůru.	Tato	již	může	začínat	na	15	kapkách.	
	
	
Externí	aplikace:	
Nanést	a	vetřít	do	problematické	oblasti	(žaludku,	střeva)	2	x	denně	.	
Extrakt	vmasírujeme	do	pokožky	až	do	úplného	vstřebání.	
Každodenní	zábaly	na	problematickou	oblast	.	
	
Zábaly:	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	přeložíme	na	4x	a	navlhčíme	Todikampem	(	max.	1	
čajovou	lžičkou)	a	přiložíme	na	problematickou	oblast.	Navrch	gázy	dáme	
papírovou	vrstvu	(	pauzovací,	pečící	papír)	a	na	ni	přiložíme	silnou	tkaninu	(	
např.	Frote	ručník).	Ponecháme	20-30		minut	a	po	této	době	zábal	sejmeme.	
Pokožku	poté	ošetříme	olivovým	krémem	(	hydratačním	krémem).	
Každodenní	procedura.	
	
Kromě	tohoto	se	doporučuje	potírat	chodidla	a	oblast	zad,	resp.	po	obou	
stranách	od	páteře	malým	množstvím	Todikampu.	Tímto	aktivujeme	činnost	
veškerých	vnitřních	orgánů,	neboť	zde	mají	své	projekční	zóny.	
	
Nedoporučuje	se	užívání	antibiotik	v	období	užívání	Todikampu.	
	
	
Skladujeme	v	temnu	a	chladu	(		lze	při	pokojové	teplotě).	
	
	
	
	
	
	
	
Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	konzultaci	ani	lékařské	postupy.	
Pro	oficiální	lékařskou	konzultaci	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



PROBLÉMY S PROSTATOU 

 

 Typickými příznaky adenomu jsou: 

 potíže s močením; 
 bolest ve slabinách; 

 problémy s erekcí nebo předčasná ejakulace; 
 bolestivé pocity při vypouštění semenné tekutiny; 

 přítomnost krve nebo hnisu v moči. 

Příznaky nezhoubného zbytnění prostaty: 
 

- časté močení během dne  
- časté močení v noci  

- urgentní močení (přichází na člověka náhle)  
- unik moči  

- zpožděný start močení  
- slabý proud moči  

- přerušované močení  
- muž při močení musí tlačit  
- samovolné odkapávání moče po vymočení  

- nemožnost vymočit se 
 
Mikroklyzmy: 
 
3 ml extraktu Todikamp zpočátku smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo 
dýňového oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (1/2 čajové lžičky). 
Celkových 6ml je jedna zarovnaná čajová lžička. Množství oleje se může postupně 
snižovat, až po 5-7 dnech používáme samotný Todikamp. Každodenní procedúra.  
Nejlepší koupit ve zdravotnických potřebách balónek na mikroklyzmata. Balonek 
lehounce zmačknout a pustit, aby se nasála opravdu jen 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 vzduch. Můžeme 
samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak Todikamp dostat do konečníku. 

 
Vnitřní příjem: 
 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme 
tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). 
Například muž 80kg – VDD je 40 kapek. 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 v poměru 
3:1 (3 díly Todikampu a jeden díl oleje)), nebo po užití Todikampu zajíst polévkovou 
lžičkou nebo lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete ihned zapíjet 
vodou, budete pořád cítit nepříjemnou chuť podobnou petroleji. Proto se doporučuje 
právě olej. 
 
Doba užívání: 2 měsíce, a pak dát pauzu 8 - 10 dní před zahájením další kúry 
pokud je to nezbytné. Po přestávce můžete začít užívat již od 20ti kapek. 



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

Vnější aplikace  

Zábal: 
Čistou gázu o rozměru menší dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem 
(ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na 
gázu přiložit zábalový papír (např. pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, 

např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým 
olejem. 

Dvakrát denně, vtírat extrakt TODIKAMP® do oblasti ledvin, třísel a 
nadledvinek. 

Každodenní procedúra. 

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 
páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde 
mají své projekční zóny 

Nedoporučujeme používání antibiotik v období aplikace TODIKAMP® 
extraktu. 

Skladovat na tmavém chladném místě (může být při pokojové teplotě). 

Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 
Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 

 



 

Tato doporučení nejsou lékařskou konzultací nebo lékařskou praxí. Pro oficiální lékařskou konzultaci se 
obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

 

 
VYHŘEZNUTÍ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY 

 
 
Externí aplikace: 
Dělat zábal na oblast problematického obratle každodenně a vmasírovat Todikamp 
2 x denně. 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem ( ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na oblast postiženého orgánu. Navrch gázy 
přiložit papír – pauzovací, pečící… a na něj přiložit silnou tkaninu, např. Froté 
ručník. 
Ponechat 20 minut a sejmout. 
Pokožku namazat olivovým krémem ( jakýkoliv hydratační – bez chemických 
konzervantů a přísad). 
 
Doporučuje se 1-2x denně vtírat preparát do oblasti zad, po obou stranách páteře a 
rovněž na chodidla. Toto aktivuje činnost veškerých vnitřních orgánů, neboť zde 
mají své projekční zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Začínáme příjem na 7 kapkách 3x denně , každý den zvyšujeme dávku o 2 kapky a 
takto dojdeme až do VDD= Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu 
na 2 kg váhy).V tomto objemu pokračujeme 3x denně . Příjem se doporučuje 30 
minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
V případě, že by se dostavil diskomfort,, pozastavíme navyšování kapek na několik 
dní , zůstaneme pouze u základní dávky a poté zkusíme opět začít navyšovat 
dávku. 
Každopádně jednorázový příjem nesmí překročit VDD! 
Preparát ničím neředíme, je vhodné jej zapít lžičkou  lněného, konopného, 
rakytníkového…. oleje. 
 
Kůra trvá 2 měsíce. Poté udělat přestávku na 6-8 dní a pokud je třeba, můžeme 
zahíjit druhou fázi, ve které je možné začít s 15-ti kapkami. 
Nedoporučuje se užívat silné psychotropní léky ani nadměrné množství alkoholu. 
Důrazně se nedoporučuje v tomto období užívat antibiotika. 
Skladovat v temnu a chladu. (při pokojové teplotě). 
 
 

 



 

Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

 

 

 

ШПОРЫ ПЯТОЧНЫЕ 

PATNÍ OSTRUHY 

 

 

 

Внутреннее применение 

Vnitřní příjem: 

Příjem začít se 7 kapkami todikampu, každý den navýšit dávku o 2 kapky – užívat 

3x denně. Dojít do vypočtené denní dávky ( tzn. 1 kapka todikampu na 2 kg váhy 

pacicenta). 

Preparát užívat 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 

Dostaví-li se diskomfort, přerušit navyšování na pár dní a poté opět začít s 

navyšováním dávky do VDD. Ta nesmí překročit jednorázově VDD. 

Preparát ničím neředit, doporučuji zapít lžičkou lněného oleje. Ten uchovávat v 

lednici !  

Kůra : 1 měsíc 
  

Externí aplikace: 

Obklad: Gázu o rozměru 7x7 cm navlhčit todikampem ( 1 čaj. Lžička) a přikládat 

na paty.Na gázu přiložit pauzovací nebo voskovaný, pečící apod papír (ne 

polyetylen!) a obléct silné ponožky. Obklad dělat večer na noc.Pokud budete 

pociťovat silné pálení (hoření v patách), gázu s todikampem odstraňte a ponechte 

pouze ponožky do rána. Pálení se může projevit  pouze u lidí s citlivou pokožkou 

na patách. Následující den se aplikuje ten samý obklad  pouze s urinou. 

 

Obvykle , po takovýchto každodenních a střídavých obkladech (zábalech) se 

ostruhy vyřeší v průběhu 10-15 dní. 

Kromě tohoto , s cílem ochrany organismu, se doporučuje 1-2x denně potřít 

chodidla a záda, resp. Obě strany od páteře ve vzdálenosti na 1 prst pacienta. 

. 

Nedoporučuje se příjem silných psychotropních léků a konzumace alkoholu            

( nadměrná) v období aplikace todikampu. 

Výrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období. 

 

Uchovávat v temném a chladném ( pokojová teplota) místě. 
 

 



 

 
 
 

NESPECIFICKÁ ULCEROZNÍ KOLITIDA 
 

Externí příjem: 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, na 4x přeloženou navlhčit Todikampem 
( ne více, jak 1 čajovou lžičkou) a přiložit na  postiženou oblast střev. 
Na gázu přiložit pečící, voskový nebo pauzovací papír a na to silnou 
tkaninu, (např. froté ručník). Ponechat 20 minut, po uplynutí této 
doby vše odstranit a pokožku namazat olivovým krémem. ( nebo 
jakýmkoliv hydratačním). 
Každodenní procedůra. 
 
2x denně vmasírovat hnětením Todikamp do postižené oblasti.  
 
Kromě tohoto se doporučuje 1-2 x denně vetřít preparát do oblasti 
zad, a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Zde se 
nacházejí projekční zóny vnitřních orgánů a tato aplikace aktivuje 
veškeré vnitřní orgány. 

 
Vnitřní příjem: 

Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně, zvyšujeme každý den o 2 
kapky, až dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD=1kapka 
todikampu na 2kg váhy). V tomto objemu pokračujeme 3x denně 
vždy 30 minut před jídlem , nebo je-li příjemnější, 1 hodinu po jídle. 
V případě, že se dostaví  jakýkoliv diskomfort či neschopnost dávku 
navyšovat, na několik dní přestaneme dávku zvyšovat ( užíváme 5 
kapek), či zcela upustíme od  příjmu a zkusíme to opakovat po 
několika dnech. V každém případě, jednorázová dávka nesmí 
překročit VDD- Vypočtenou Denní Dávku. 
Preparát ničím neředit, je vhodné zapíjet 1 čajovou lžičkou lněného 
oleje. 
 
Kůra: 2 měsíce. Poté udělat přestávku na 6-8 dní a zahájit druhou 
kůru, kterou začínáme na 15-ti kapkách. 
Nedoporučuje se užívání silných psychotropních léků a  nadměrná 
konzumace alkoholu po dobu užívání Todikampu. 
Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik. 
Skladovat v temnu a chladu ( lze při pokojové teplotě). 
 
Toto doporučení není léčení nebo lékařská praxe. Pro oficiální lékařskou pomoc se 
obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 
 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařské vyšetření ani lékařskou konzultaci. Pro oficiální 
lékařskou konzultaci se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 LEUKÉMIE 
 
 

Содотерапия: Terapie sodou 
Ráno nalačno ½ lžičky jedlé sody rozpuštěné v troše teplé vody (lepší vařící 
voda), doléváme studenou vodou do 1 sklenice, aby se teplota dostala na 40-45 
stupňů a pijeme.V průběhu dne pít  sodu mezi jídly – 30 minut před jídlem, nebo 1 
hodinu po jídle. V žaludku nesmí být potrava, nesmí tam probíhat proces trávení. 
Užívat 3x denně. 
 
Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml smíchat s dýňovým , 
nebo rakytníkovým , konopným olejem a zavést do konečníku. Každodenní 
procedůra. 
 
Externí aplikace: 
Dělat každodenně zábaly na oblast jater. 
 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně na 4x přeloženou navlhčit Todikampem a přiložit na 
kůži v  problematické oblasti . Navrch gázi přiložit pečící papír, nebo pauzák a na 
to hrubou tkaninu ( např. Froté ručník). Po 20 – ti minutách zábal odstranit a 
kůži namazat olivovým krémrm nebo hydratačním mlékem. Každodenní 
procedůra. 
 
Potírat Todikampem oblast jater 2x denně. 
 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad  z obou stran od páteře 
a rovněž potírat chodidla, neboť toto aktivuje funkci všech vnitřních orgánů. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9 kapkách 3x denně, navyšovat po 3-4 kapkách každodenně a 
dojít do Vypočtené Denní Dávky ( VDD: 1 kapka extraktu na 2 kg váhy), 
pokračujeme v tomto objemu 3x denně. Užívat 30 minut před jídlem nebo 1 
hodinu po jídle. Todikamp je dobré smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v 
poměru 3:1. 
 
Délka příjmu: 2 měsíce, potom udělat 6-8 dní pauzu a začít následující kůru na 
15-ti kapkách. 
 
Nedoporučuje se užívat antibiotika v tomto období. 
V případě chemoterapie  lze Todikamp začít užívat po 3-4 dnech od skončení 
chemoterapie. 
 
Skladovat na  chladném a temném  místě ( pokojová teplota). 
 
 



RAKOVINA	DĚLOHY, MYOMY DĚLOHY	

Vstřikování, tampóny: 

1 ml Todikampu smíchat se 2 ml rakytníkového oleje nebo 
se lněným olejem vpravit do vagíny . Po 3 dnech vyzkoušet 
pouze 1 ml čistého Todikampu.  Můžeme namáčet tampón a 
vkládat do vagíny. Jen se nebát, Todicamp neublíží...

Každodenní prodedůra. 

Mikroklyzmy: 3-5 ml Todikampu smíchat se lněným nebo 
rakytníkovým olejem (5ml) a zavést do konečníku. 
Každodenní procedura.  

Externí aplikace: �Každodenní obklady na oblast jater a 
oblast dělohy.  

Mazat a vtírat do suprapubické oblasti a také oblasti jater 
2x denně -nevelké množství Todikampu nanést na kůži a 
vetřít do uplného vstřebání.  

Kromě toho, se doporučuje preparát vtírat 1-2x denně v 
oblasti zad po obou stranách páteře a také do oblasti 
chodidel, nebot’se tak velmi aktivuje funkce všech 
vnitřních orgánů, protože mají projekční zóny jak u 
páteře , tak na chodidlech.  

Vnitřní užití: � 

Začíná se se 9 kapkami , s navýšením o 4 kapky 
každodenně, dostat se do vypočtené dávky .( �Vypočtená 
dávka =1 kapka T. na 2 kg váhy) a pokračovat v tomto 
objemu 3x denně. Příjem 30 minut před jídlem nebo je li to 
pro pro Vás lepší 1 hodinu po jídle. Pokud by to 
způsobovalo diskomfort, nebo nebylo možné zvyšovat 
dávku, přerušit nyvyšování na několik dní a poté se 
pokusit zvyšovat dávku znovu. Ale není možné překročit 
jednorázový příjem vypočtené denní dávky.  

Preparát ničím neředit, po užití zapít jednou lžičkou 
lněného oleje 

.�Kůra trvá 2 měsíce a potom přerušit na 6-7 dní a začít 



druhou kůru. Tato začíná na 15 kapkách. 

Neužívat žádné psychotropní léky a nepít alkohol (ve 
velkém množství). 

Neužívat antibiotika v tomto období. � 

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



Rakovina	hrdla	
Rakovina	hrdla	(hrtan)	je	maligní	nádor	hrtanu,	který	je	jednou	z	nejčastějších	
onkologických	onemocnění.	Více	než	3%	diagnóz	maligní	neoplasie	se	vyskytuje	
u karcinomu	dlaždicových	buněk	v	krku.	Nejčastěji	postihuje	muže	40-50	let.
Jejich	procento	v	onkologii	hrtanu	dosahuje	95%.	Jedním	z	nejčastějších	příčin
maligních	nádorů	je	kouření.	Patologie	je	klasifikována	podle	umístění
novotvaru.	Nádor	se	vyvíjí	v	nadvrstvě,	podšívce	nebo	středním	hrtanu	(vokální
šňůry).

Použití extraktu TODIKAMP 

Mikroklyzma	–	(klyzmy	s	malým	obsahem	tekutiny)	
	3ml	extraktu	TODIKAMP®	smíchaný	s	3ml		konopného	olej	nebo	dýňového	
oleje	a	zaveďte	do	konečníku.	Každodenní	postup.	(Lze	použít	např.výplachovou	
stříkačku	Janett	s	oušky)	

Sodoterapie	-	Ráno	na	prázdný	žaludek	se	rozpustí	1/2	čajové	lžičky	sody	v	
malém	množství	horké	vody	(nejlépe	vroucí	voda),	přidá	se	studená	voda	na	1	
šálek	(tak,	aby		teplota	byla	asi	40	až	45	stupňů)	a	vypít.	Během	dne	pít	sodu	
mezi	jídly	-	nejméně	30	minut	před	jídlem,	nebo	1	hodinu	po	jídle.	V	žaludku	by	
nemělo	být	žádné	jídlo,	to	znamená,	že	by	neměl	probíhat	trávicí	proces.	
	Užívejte	až	3krát	denně.	

Vnitřní	příjem	

Příjem	začínáme	na	9	kapkách	3x	denně.	Každodenně	navyšujeme	dávku	o	3_4	
kapky	a	takto	dojdeme	do	Vypočtené	Denní	Dávky	(VDD=	1	kapka	Todikampu	na	
2	kg	váhy).	V	tomto	objemu	pokračujeme	3x	denně.	Užíváme	30	minut	před	
jídlem	a	nebo	min.	1	hodinu	po	jídle.	Je	vhodné	extrakt	užívat	s	konopným	nebo	
dýňovým	olejem	v	poměru	3:1	(	3	díly	Todikampu	na	1	díl	oleje).	
Tato	kůra	trvá	2	měsíce.	Poté	je	potřeba	udělat	6-8	dní	přestávku	a	můžeme	začít	
s	druhou	kůrou,	přičemž	tato	může	začít	na	25	-	30kapkách.	

Externí	aplikace	
Potřít	a	vmasírovat	do	oblasti	jater	a	hrdla	2x	denně.	Vetřeme	až	do	úplného	
vstřebání.	

Každedenní	zábaly	na	problematickou	oblast		hrdla	a	oblast	jater.	

Zábaly	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	přeložíme	na	4x	(do	4	vrstev),	navlhčíme	
Todikampem	(1	čajovou	lžičkou)	a	přiložíme	na	problematickou	oblast.	Na	gázu	
přiložíme	papírovou	vrstvu	(	pauzovací,	pečící	papír)	a	na	to	silnou	tkaninu	(	
froté	ručník).	Ponecháme	20-30	minut	a	sejmeme.	Pokožku	ošetříme	olivovým	
nebo	jiným	krémem.	
Každedenní	procedura.	

Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	konzultaci	ani	lékařský	postup.	Pro		oficiální	
lékařskou	konzultaci	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



	
Doporučuje	se	vtírat	Todikamp	do	oblast	chodidel	a	také	zad,	resp.	po	obou	
stranách	od	páteře.	Zde	se	nacházejí	projekční	zóny	veškerých	vnitřních	orgánů	
a	tímto	aktivujeme	jejich	činnost.	
	
V	tomto	období	se	nedoporučuje	užívání	antibiotik.	
V	případě	chemoterapie,	Todikamp	je	možné	užít	nejdříve	4-5	dní	po	ukončení	
chemoterapie.	
	
Skladovat	v	temnu	a	chladu	(	lze	při	pokojové	teplotě).	
	
	
	
Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	konzultaci	ani	lékařský	postup.	Pro		oficiální	
lékařskou	konzultaci	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální 
lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

  

RAKOVINA JATER 
 
 

		
Sodoterapie: 

Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody ( lepší 
vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů 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. Užívat až 3x denně.  

	
Mikroklyzmy: 
 3 ml extraktu Todikamp smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového oleje 
a zavést do konečníku. Každodenní procedůra. 
 
	
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a 
vtírat do úplného vsrřebání. 
 
Každodenní zábaly na oblast jater. 
	
	
Zábal: 

	Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem ( ne více, 

než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 

zábalový papír ( pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. Froté 

ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 

Každodenní procedůra.  

	

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po 
obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje 
veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.  

Vnitřní příjem:  

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do 
VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokraačujeme 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 v poměru 3:1. 
Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální 
lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

  

můžeme začít na 25-30ti kapkách.  

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika . �V případě chemoterapie lze 
Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.  

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě). 

	
 



RAKOVINA KONEČNÍKU 

 

Микроклизмы:  

3-5 ml Todikampu smíchat s 5 ml oleje lněného, konopného, 
rakytníkového, vřesového nebo třezalkového a zavést do 
konečníku.�Každodenní procedůra.  

Vnější aplikace:  

Zábaly dělat každodenně v následujícím pořadí: oblast jater, 
oblast křížové kosti.  

Zábal: Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev 
navlhčit Todikampem ( ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit 
na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit zábalový 
papír ( pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě hrubou 
tkaninu, např. Froté ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a 
namazat pokožku olivovým olejem. Každodenní procedůra.  

2x denně mazat a potírat Todikampem ošetřované části.  

Doporučuje se 1_2x denně vtírat preparát do oblasti zad po 
obou stranách od páteře a rovněž chodidla. Zde jsou projekční 
zóny veškerých vnitřních orgánů.  

Vnitřní příjem:  

Začínáme s příjmem 7 kapek 3x denně, zvyšovat každodenně o 
2 kapky a dojít do VDD=(Vypočtená Denní Dávka= 1 kapka 
Todikampu na 2kg váhy) a pokračujeme příjem v tomto objemu 
3x denně. Užíváme 30 minut před jjídlem , nebo je-li to 



příjemnější, 1 hodinu po jídle.  

V případě dostavení se diskomfortu nebo pocitu, že není možné 
navyšovat dávku, přerušit zvyšování dávky a po několika dnech 
zkusit navyšování znovu. V každém případě , jednorázový 
příjem nesmí překročit VDD. 

Preparát ničím neředíme, Je dobré zapít jej 1 čajovou lžičkou 
dýňového, konopného , případně lněného oleje.  

Kůra: 2 měsíce , poté přerušit na 6-8 dní a začít následujícící 
kůru na 15-ti kapkách.  

Nedoporučuje se užívat silné psychotropné léky a alkohol ( v 
nadměrném množství.  

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období. 

�V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní po 
ukončení chemoterapie. 

 Skladovat v temnu a chladu ( pokojová teplota).  

 

Tato doporučení nejsou ani nenahrazují lékařskou konzultaci či lékařskou praxi. 
Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 



RAKOVINA	LEDVIN	
Použití	preparátu	Todikamp	

	
Mikroklyzma:	(	výplachy	s	malým	objemem	tekutiny)	
3	ml	Todikampu	smíchat	se	3ml	dýňového	(konopného)	oleje	a	zavést	do	
konečníku.	(lze	použít	Janettovu	stříkačku,	gumový	balonek..)	
Každodenní	procedura.	
	
Sodoterapie:	
ráno	na	lačno	se		1/2	lžičky	jedlé	sody	rozpustí	v	malém	množství	teplé	vody	(	
vhodnější	je		horká	voda),	doplní	se	do	sklenice	se	studenou	vodou	(aby	teplota	
byla	asi	40	až	45	°)	a	vypijeme.		
Během	dne	pít	sodu	mezi	jídly	-	nejméně	30	minut	před	jídlem,	nebo	1	hodinu	po	
jídle.	V	žaludku	by	nemělo	být	žádné	jídlo,	to	znamená,	že	by	neměl	probíhat	
trávicí	proces.		
Užívejte	až	3krát	denně.	
	
Vnitřní	příjem:	
Užívejte,	počínaje	9	kapkami	třikrát	denně		a		každý	den	dávku	zvyšujeme	o	3	-	4	
kapky	denně.	Takto		dojdeme	do	Vypočtené	Denní		Dávky	(VDD	-	1	kapka	
TODIKAMP®	extraktu	na	1	kg	hmotnosti	pacienta)	a	pokračujeme	v	tomto	
objemu	3x	denně.	
	Přijímáme			nejpozději	30	minut	před	jídlem,	nebo	ne	dříve	než	1	hodinu	po	
jídle.		
Extrakt	může	být	smíchán	s	dýňovým		nebo	konopným		olejem	v	poměru	3:1.(	
Tzn.	3	díly	Todikampu	na	1	díl	oleje).	
	
Doba	užívání	-	2	měsíce,	poté	dát	pauzu	4	-	6	dní	před	zahájením	další	kůry.	Tato	
kura	může	začít	s	25	-	30	kapkami.	
	
Externí	aplikace:	
Namazat	a	třít	oblasti	jater	a	oblast	obou	ledvin	2	x	denně	-	malé	množství	
extraktu	aplikuje	na	kůži	a	vetřete	až	do	úplného	vstřebání.	
	
	
Denní	zábaly	na	oblast	každé	ledviny	a	oblasti	jater.	
	
Zábaly:	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	složte	do	4	vrstev,	navlhčete	extraktem	
TODIKAMP®	a	aplikujte	na	kůži	v	problematické	oblasti.	Na	gázu	aplikujte	
kompresní	papír	(	např.	pečící,	pauzovací)	a	silnou	tkaninu.(	např.	froté	ručník	
apod.)	Po	20	-	30	minutách	sejměte	komprese	a	namažte	pokožku	olivovým	
olejem	nebo	hydratačním	krémem.	Každodenní	postup.	
	
Doporučuje	se		1	-	2	krát	denně	vetřít	extrakt	TODIKAMP®do		oblasti	zad	po	
obou	stranách	páteře,	stejně	jako		na	chodidla.	Tímto	se		aktivuje	funkce	všech	
vnitřních	orgánů,	neboť	zde		mají		své	projekční	zóny.	Jak	na	chodidlech	,	tak	i	
v	oblasti	zad.	
	



Během	tohoto	období	se	nedoporučuje	užívat	antibiotika.	
	
V	případě	chemoterapie	lze	extrakt	přípravku	TODIKAMP®	užívat	4	až	5	dní	
po	skončení	léčby.	
	
Uchovávejte	na	chladném,	tmavém	místě	(při	pokojové	teplotě).	
	
			
	
Toto	doporučení	nepředstavuje	lékařskou	radu	ani	provádění	lékařské	praxe.	Pro	oficiální	
lékařskou	pomoc	kontaktujte	svého	lékaře.	



 

		
RAKOVINA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 

 
 
Sodoterapie: 
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchané v malém množství horké vody (lepší 
vařící vody), doléváme studenou vodou do sklenice, aby teplota byla cca 40-45 stupňů) a 
vypijeme. 
V průběhu dne pijeme sodu mezi jednotlivými jídly – 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu 
po jídle.V žaludku nesmí být potrava, tzn. nesmí probíhat trávicí proces. 
Užívat 3x denně. 
 
 
Микроклизмы –  
3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo  konopného 
oleje a  zavést do konečníku. 
Každodenní procedůra.  
 
 
Externí aplikace: 
Namazat a masírovat ( vpravit hnětením) oblast jater a oblast močového měchýře. 2x 
denně malé množství Todikampu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 
Každodenní zábaly na oblast nočového měchýře a na oblast jater. 
 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na 
problematickou oblast.Na gázu přiložit papír( pečící, pauzovací) a na to přiložit silnou 
tkaninu , např. Froté ručník. 
Po 20-ti minutách zábal sejmout a pokožku namazat olivovým krémem nebo nějakým 
hydratačním mlékem ( bez chemických přísad pokud možno). 
Každodenní aplikace.  
 
 1-2 x denně vtírat extrakt Todikamp do oblasti zad, po obou stranách páteře a rovněž 
na chodidla. Zde jsou projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto se velice 
aktivuje jejich činnost. 
 
Vnitřní užití: 
Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, zvyšujeme o 3_4 kapky každý den až dojdeme 
do Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy pacienta) a 
pokračujeme v užívání v tomto objemu 3x denně. Příjem extraktu je 30  minut před 
jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe 
konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje). 
 
Délka kůry: 2 měsíce, po tomto období udělat pauzu 6-8 dní . Poté lze začít další kůru s 
počátečním počtem kapek 25-30. 
V tomto období se nedoporučuje užívání antibiotik. 
V případě chemoterapie je možné extrakt Todikamp začít užívat až po skončení 
chemoterapie a to 4-5 dní od skončení. 
 
Skladovat na chladu a temnu ( lze při pokojové teplotě). 
 
Tato doporučení nejsou lékařskou konzultací nebo lékařskou praxí.Pro oficiální 
lékařskou konzultaci se prosím obraťte na Vašeho ošetřujícího lékaře. 
 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

 
РАК МОЗГА 

RAKOVINA MOZKU 
 
 

 
VNĚJŠÍ UŽITÍ 

Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně na 4-krát přeloženou  zvlhčit 
todikampem ( ne více, než 1 čajovou lžičku) přiložit na oblast 
jater.Na gázu  přiložíme papír ( např pečící nebo pauzák) a na to 
silnou tkaninu ( např. Froté ručník). 
Ponecháme 20 minut. Poté odstraníme a natřeme kůži hydratačním 
krémem ( např. Olivovým olejem apod.). 
Každodenní procedura 2x denně. 
2-3 x denně vtírat nevelké množství  todikampu na oblast hlavy, 
zejména věnovat pozornost vtírání do oblasti  čela, temene, okolí uší a 
zátylku, v linii konce lebeční kosti. 
 
Každodenně kapat 2-3 kapky do nosu 3x denně rozředěné s lněným 
olejem v poměru: na 1 čast todikampu 2 části lněného oleje. 
Po cca 3 dnech možno zkusit kapat čistý todikamp. Toto může být 
poněkud bolestivé, nicméně efektivní. 
2x denně lehkým kroužením palců vtírat todikamp do oblasti 
čelistních dutin – je to oblast nad kořenem nosu a obočí, nos a rovněž 
zprava a zleva od nosu. 
Buďte opatrní a dbejte, aby todikamp nevnikl do očí při potírání 
kůže. 
 
Doporučuje se: 
1-2x denně přípravek vtírat do oblasti páteře z obou stran na 
tloušťku jednoho prstu od páteře a zároveň potírat plosky nohou, což 
velmi  aktivuje funkci veškerých vnitřních orgánů, nakolik zde mají 
své projekční zóny. 
 
Vnitřní užití: 
Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně a každý den zvyšujeme 
dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky ( VDD=1 
kapka Todikampu na 2 kg váhy) , v tomto objemu pokračujeme v 
užívání 3x denně a to 30 min. před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Preparát ničím neředíme, je vhodné zapít 1 lžičkou lněného oleje. 
 
 
 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

 
Doba příjmu: 2 měsíce, poté udělat 8-10 dní pauzu a začít následnou 
kůru. 
Druhá kůra může začít na 15-ti kapkách. 
 
Nedopporučuje se užívat silné psychotropní lékařské látky, 
nadměrné množství alkoholu  a důrazně  se nedoporučuje užíváni 
antibiotik. 
V případě chemoterapie, todikamp lze začít užívat po 5 dnech od 
skončení chemoterapie. 
Udržovat v temném a chladném místě ( při pokojové teplotě). 
 
 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу. 
  

	
RAKOVINA PÁTEŘE 

	
	

Sodoterapie:  

Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody ( lepší 
vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů 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. Užívat až 3x denně.  

Mikroklyzmy: �3 ml extraktu Todikamp smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo 

dýňového oleje a zavést do konečníku. Každodenní procedůra.  

Externí aplikace: �Potírat a vtírat  do oblasti jater  a oblasti páteře 2x denně – nevelké 

množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání.  

Každodenní zábaly na  problematickou oblast  páteře a oblast jater. 

	
Zábal: 

Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem ( ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 
zábalový papír ( pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě silnou tkaninu, např. froté 
ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 
Každodenní procedůra.  

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 

páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají 

své projekční zóny.  

Vnitřní příjem:  

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do 
VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokraačujeme 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 v poměru 3:1. 
Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou 
můžeme začít na 25-30 kapkách. 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу. 
  

	

	

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika . 

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

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě).  

 
 



 

Tato doporučení nepředtsavují lékařskou konzultaci ani lékařskou praxi. V 
případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 
RAKOVINA PLIC 

 

Externí aplikace: 
Dělat každodenně následující obklady na plíce ( ze zadní strany –
záda) následujícím způsobem: obklad na oblast jater, obklad na 
spodní část jedné plíce, obklad na horní část téže plíce, obklad na 
horní část druhé plíce , obklad na spodní část druhé plíce. Vtírat 
Todikamp do oblasti plic , jak ze strany zad , tak ze strany hrudi a 
rovněž na oblast jater 2x denně. 
 
Obklad (zábal): 
Čistou gázu o velikosti dlaně, na 4x přeloženou navlhčete 
Todikampem ( max. 1 čaj.lžička) a přiložte na problematický orgán či 
část těla. Přes gázu přiložte papír – pauzovací nebo pečící (ne 
polyetylen!) a nato froté ručník.�Po 20-ti minutách sejměte. Pokožku 
potřít olivovým olejem či jiným dostupným olejem ( rakytníkový, 
kokosový....) snažit se bez chemického složení.  

Kromě toho se doporučuje  
1x denně vtírat preparát do oblasti zad , resp. Po obou stranách 
páteře ve vzdálenosti na tloušťku 1 prstu od páteře a rovněž na 
chodidla čímž se aktivuje činnost  veškerých vnitřních  orgánů, 
neboť zde mají své projekční zóny. 

 
 

Vnitřní příjem: 
Příjem začínáme na 9-tikapkách 3x denně a každý den navýšíme 
dávku o 2 kapky . Takto pokračujeme do vypočtené denní dávky 
VDD, což je 1 kapka todikampu na 2 kg váhy pacienta. V tomto 
objemu pokračujeme v užívání 3x denně.  

Todikamp užíváme 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Nerozřeďujeme ve vodě. V případě dostavení se diskomfortu, 
přerušte navyšování na několik dní a poté opět navažte na původní 
záměr s navýšením dávky do VDD. V každém případě jednorázový 
příjem nesmí převýšit VDD (vypočtenou denní dávku).  



 

Tato doporučení nepředtsavují lékařskou konzultaci ani lékařskou praxi. V 
případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

Doporučuji zapít todikamp 1 lžičkou lněného oleje. Dbát na správné 
uchovávání lněného oleje!!  

Kůra: 2 měsíce, poté udělat přestávku 6-8 dní a začít násleující kůru. 
V této začínáme na 15-ti kapkách.  

Nedoporučuje se přijímat silné psychotropní léky ani alkohol v 
nadměrném množství.  

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v období kůry 
todikampem  

V případě chemoterapie lze začít s aplikací a užíváním todikampu po 
4-5 dnech po jejím skončení. 

 
 



RAKOVINA	PROSTATY	

Rakovina	prostaty	je	nejběžnější	"onkologická	nemoc".	Další	názvy:	rakovina	
prostaty,	karcinom	prostaty	(prostata).	U	rakoviny	prostaty	se	z	epitelu	
alveolárních	buněk	postiženého	orgánu	vytvoří	maligní	tumor.	Patologie	často	
postihuje	starší	muže.	Údaje	o	mortalitě:	až	10%	pacientů.	

Použití extraktu TodikampSRL 

Mikroklyzmy: (výplachy	s	malým	množstvím	tekutiny).	
3ml	extraktu	TODIKAMP®	smíchaný	s	3ml	konopného	nebo	dýňového	oleje	a	
zaveďte	do	konečníku.		
Každodenní	procedura.	

Sodoterapie -	ráno	na	lačno	1/2	lžičky	jedlé	sody	rozpustíme	v	malém	
množství	teplé	vody	(vhodnější		horkoá	voda),	doplní	se	do	jedné	sklenice	se	
studenou	vodou	(aby	teplota	byla	asi	40	až	45	°)	a	vypijeme.	
	Během	dne	pít	sodu	mezi	jídly	-	nejméně	30	minut	před	jídlem,	nebo	1	hodinu	
po	jídle.	V	žaludku	by	nemělo	být	žádné	jídlo,	to	znamená,	že	by	neměl	probíhat	
trávicí	proces.		
Užijte	až	3krát	denně.	

Vnitřní příjem: 

Příjem	začínáme	na	9-ti	kapkách	3x	denně	a	každý	den	dávku	zvýšíme	o	3-4	
kapky.	Takto	dojdeme	do	Vypočtené	denní	Dávky	(	VDD=	1	kapka	extraktu	na	2	
kg	váhy	pacienta)	a	v	tomto	objemu	pokračujeme	3x	denně.		
Jednorázový	příjem		by	nikdy	neměl	přesáhnout	VDD.	
Užíváme	30	minut	před	jídlem	a	nebo	min.	1	hodinu	po	jídle.	Je	vhodné	
Todikamp	smíchat	s	konopným,	nebo	dýňovým	olejem	v	poměru	3:1	(	tzn.	3	díly	
Todikampu	na	1	díl	oleje).	
Doba	užívání:	2	měsíce,	poté	udělat	pauzu	4-6	dní	a	zahájoit	druhou	kůru,	
přičemž	tuto	můžeme	začít	již	na	25_30	kapkách.	

Externí aplikace: 

Namažte	a	vmasírujte	do		oblasti	jater	a	do		suprapubické	oblasti	2x	denně	-	
aplikujte	malé	množství	extraktu	na	kůži	a	vtírejte	až	do	úplného	absorbování.	

Denní	zábaly	v	oblasti	kokusu	a	oblasti	jater.	

Zábaly: 
Čistou		gázu	o	velikosti	dlaně,	složenou	ve	4	vrstvách,	navlhčete	extraktem	
TODIKAMP®	a	naneste	na	kůži	v	oblasti	problémů.	Na	gázu	aplikujte	kompresní	
papír		(	pečící,	pauzovací)	a	silnou		tkaninu	(	např.	froté	ručník).	Po	20	-	30	
minutách	sejměte	zábal	a	namažte	pokožku	olivovým	olejem	nebo	hydratačním	
krémem.		
Každodenní	procedura.	



Doporučuje	se	1_2x	denně		vtírat	extrakt	na	chodidla	a	také	na	záda,	resp.	po	
obou	stranách	páteře,	čímž	se	aktivuje	činnost	veškerých	vnitřních	orgánů.	Zde	
mají	své	projekční	zóny.	

Nedoporučuje	se	užívání	antibiotik	v	tomto	období.	

V	případě	chemoterapie	je	možné	preparát	Todikamp®	začít	užívat	4-5	dní	po	
ukončení	chemoterapie.	

Skladovat	v	temnu	a	chladu	(	pokojová	teplota).	

Toto	doporučení	nepředstavuje	lékařskou	radu	ani	lékařskou	pomoc.	V	případě	potřeby	lékařské	
konzultace	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



RAKOVINA PRSU 
Rakovina prsu (zkratka jako rakovina prsu) je maligní novotvar ve struktuře 
žlázové tkáně  prsu. Jedná se o nejčastější onkologické onemocnění u žen. 

Aplikace extraktu Todikamp® 

• Mikroklizmata ( výplachy s minimálním množstvím tekutiny)
3 ml Todikampu smíchat s 3 ml s konopným nebo dýňovým olejem a zavést do konečníku. 
(Lze použít Janettovu stříkačku).
Každodenní procedura.

• Sodoterapie
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchat v malém horké vody ( nejlépe vařící). 
Doléváme do  sklenice studené vody tak, aby teplota byla 40-45 st. Celsia a vypijeme.V 
průběhu dne přijímejte sodu mezi jídly, 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle. 
V žaludku nesmí probíhat travicí proces.
Příjem  3x denně

• Vnitřní příjem
Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, každý den navýšíme dávku o 2 kapky a takto 
dojdeme do Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 2 kapky Todikampu na 1 kg tělesné váhy). V 
tomto objemu pokračujeme 3x denně.
Příjem extraktu provádíme 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle.
Je vhodné smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 
1 díl oleje).
Užíváme 2 měsíce, poté na 4-6 dní přerušíme příjem a následně začneme 2. kůru. Tato 
začíná na 25-30 kapkách.

• Externí aplikace
Nanést a vmasírovat do oblasti jater a prsu 2x denně.
Malé množství extraktu nanést na pokožku a vetřít do úplného vstřebání. Každodenní 
zábaly na oblast jater a na problematickou oblast prsu/ů.

• Zábaly:
Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4x( do 4 vrstev) a navlhčíme Todikampem ( 1 
čajovou lžičkou) a přiložíme na problematickpu oblast. Na gázu přiložímepapírovou 
vrstvu (pauzovací nebo pečící papír) a na ten přiložíme silnou tkaninu( např. froté ručník). 
Ponecháme 20_30 minut a sejmeme. Pokožku natřeme olivovým olejem. Každodenní 
procedura.  

Doporučuje se 1-2x denně vtírat Todikamp do chodidel a na záda, resp. po obou stranách 
páteře, neboť se zde nacházejí projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto aktivujeme 
jejich činnost. 

V tomto období se nedoporučuje příjem antibiotik. 

V případě provádění chemoterapie lze extrakt Todikamp začít užívat nejdříve 4-5 dní po 
ukončení chemoterapie. 

Skladujeme v temnu a chladu (lze při pokojové teplotě). 



RAKOVINA	SLINIVKY		BŘIŠNÍ	(PANKREASU)	

Rakovina	pankreasu	je	onkologické	onemocnění,	při	kterém	v	důsledku	mutace	
zdravé	buňky	epitelu	orgánu	nebo	jeho	kanálů	degenerují	do	maligních.	Jedná	se	
o jednu	z	forem	rakoviny	s	nejnepříznivější	prognózou.	Pravděpodobnost	vzniku
maligního	nádoru	se	zvyšuje	s	adenomem,	pankreatitidou,	cysty	pankreatu

Použití extraktu Todikamp 

Mikroklyzmy: 	
3	ml	extraktu	smícháme	se	3	ml	konopného	nebo	dýňového	oleje	a	zavedeme	do	
konečníku.	
Každodenní	procedura.	

Sodoterapie: 

Ráno	nalačno	rozpustíme	½	čajové	lžičky	jedlé	sody	ve	malém	množství	teplé	
vody	(	lepší	je	vařící)	a	doléváme	do	sklenice	studené	vody	tak,		aby	teplota	byla	
40-45	stupňů.	Vypijeme.
V	průběhu	dne	sodu	popíjíme	mezi	jídly	,	vždy	min.	30	minut	před	a	nebo	1 
hodinu	po	jídle.	V	žaludku	nesmí	být	potrava,	resp.	nesmí		probíhat	trávicí 
proces.
Aplikujeme	3x	denně.

Vnitřní příjem: 

Příjem	začneme	na	9-ti	kapkách	3x	denně	a	zvyšujeme	o	3-4	kapky	každý	den.	
Takto	dojdeme	do	Vypočtené	Denní	Dávky	(	VDD=	1	kapka	Todikampu	na	2	kg	
tělesné	váhy	pacienta)	a	v	tomto	objemu	pokračujeme		v	užívání	3x	denně.	
Přijímáme	30	minut	před	jídlem	a	nebo	1	hodinu	po	jídle.	
Je	vodné	extrakt	smíchat	s	konopným	nebo	dýňovým	olejem	v	poměru	3:1	(	3	
díly	Todikampu	na	1	díl	oleje	).	
Doba	užívání:	2	měsíce,	poté	udělat	4-6	dní	přestávku	a	zahájit	druhou	část,	kde	
začínáme	již	na	25-30	kapkách.	

Externí aplikace: 

Namažte	oblast	jater	a	oblast	slinivky	2krát	denně	-	nanášejte	malé	množství	
extraktu	na	kůži	a	vtírejte,	dokud	není	zcela	absorbováno.	

Denní	zábaly	na	problematické	oblasti	pankreasu	a	oblasti	jater.	

Zábaly: 
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	,	přeloženou	na	4x,	navlhčíme	Todikampem	a	
přiložíme	na	pokožku	v		problematické	oblasti.	Na	gázu	přiložíme	papírový	



kompres	(	pečící,	pauzovací	papír..)	a	na	to	silnou	tkaninu	(	např.	froté	
ručník).Ponecháme		působit	20-30	minut	a	zábal	odstraníme.	Pokožku	
namažeme	olivovým	mlékem	nebo	jiným	hydratačním	krémem.	
Každodenní	procedura.	

Doporučuje	se	1-2	x	denně	potřít	chodidla	a	oblast	zad,	resp.	po	obou	stranách	
od	páteře,	neboť	se	tím	aktivuje	činnost	veškerých	vnitřních	orgánů.	(	nacházejí	
se	zde	jejich	projekční	zóny).	

Nedoporučuje	se	v	tomto	období	užívání	antibiotik.	

V	případě	chemoterapie		je	možné	začít	Todikamp	užívat	4-6	dní	po	ukončení	
chemoterapie.	

Skladujte	na	chladném	a	temném	místě	(	při	pokojové	teplotě	lze).	

Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	pomoc	ani	lékařskou	praxi.	V	případě	potřeby	lékařské	
konzultace	se	prosím	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



ŠTÍTNÁ ŽLÁZA 

Aplikace externí: 
Lehkými pohyby palců vtíráme Todikamp do problematické oblasti štítné 
žlázy dva až tři krát denně v průběhu prvních 2-3 dní a poté pokračovat 
2x denně. 

K tomu každodenně 1x dělat kompresy( obklady ) na oblast štítné žlázy : 
Obklady: 
Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4 vrstvy, navlhčíme 
Todikampem (max. 1 čajovou lžičkou) a přiložíme na postiženou oblast 
štítné žlázy.Na gázu přiložíme kompresní obklad (voskovaný nebo pauzovací 

papír) a na to silnou látku (např. froté ručník). Takto ponecháme 20 minut. Po té 

sejmeme a kůži potřeme ( ošetříme) lněným nebo konopným olejem, případně 

hydratačním krémem, neboť Todikamp vysušuje pokožku. 

Doporučuje se mimo výše uvedené 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad - 

po obou stranách páteře a na chodidla, což velice aktivuje veškeré vnitřní 

orgány, neboť zde mají své projekční zóny. 

Vnitřní užití: 

Začínáme s užíváním 9 kapek 3x denně , každý den zvýšíme o 3kapky, dokud se 

nedostaneme na VDD= Vypočtená Denní Dávka( 1 1kapka  na 2 kg váhy) a 

pokračujeme v příjmu o tomto objemu 3x denně.. Užíváme 30 minut před jídlem 

nebo 1 hodinu po jídle. V případě projevení se diskomfortu nebo neschopnosti 

nezvyšovat dávku, přerušte na několik dní zvyšování dávky a potom zkuste 

navyšování znovu.V každém případě, jednorázová dávky nesmí překročit VDD ( 

Vypočtenou denní Dávku). Přípravek ničím neředit. Doporučuje se “zapít” 

jednou lžičkou lněného oleje. 

Kůra trvá 2 měsíce. Poté udělat 6-8 denní přestaávku a poté je možno začít 

následující kůru. Tuto můžeme začít na 15 kapkách. 

V období užívání Todikampu se nedoporurčuje užívání silných psychotropních 

léků a pití alkoholu (nadměrné). 

Výrazně se nedoporučuje užívání chemoterapie a antibiotik. 
Skladovat na temném a chladném místě ( možno při pokojové teplotě). 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské 
vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 
  

 
 
	

RAKOVINA	TLUSTÉHO	STŘEVA	
 
 

	
Sodoterapie: 
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody ( lepší 
vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů 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. Užívat  
až 3x denně. 
 
Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo 
konopného oleje a zavést do konečníku.Každodenní procedůra. 
 
Externí užívání: 
Potírat a vmasírovat do oblasti jater a postižené oblasti  střeva 2x denně – malé 
množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 
 
Každodenní  zábaly na problematickou oblast střeva a na oblast jater. 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na 
pokožku v problematické oblasti.Na gázu přiložit pauzovací, nebo pečící papír a nato 
hrubou tkaninu, např froté ručník. Ponechat 20 minut, potom sejmout a pokožku 
namazat hydratačním krémem – např. Olivovým, nebo jakýmkoliv hydratačním. 
Každodenní procedůra. 
 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 
páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají 
své projekční zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do 
VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokraačujeme 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 v poměru 3:1. 
 
Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou 
můžeme začít na 25-30ti kapkách. 
 
V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika . 
V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ 
CHEMOTERAPIE. 
 
Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě(. 
 
 
 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské 
vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

  
РАК ЖЕЛУДКА – RAKOVINA ŽALUDKU 

 
Externí aplikace 
Dělat každodenně zábal na oblast žaludku a na oblast jater. 
Potírat oblast žaludku a jater 2x denně. 
 
 Zábal: 
Čistou gázu o belikosti dlaně na 4x přeložit a navlhčit todikampem ( 
max. 1 čajovou lžičkou). Přiložit na postižený orgán, na to přiložit 
pauzovací nebo pečící papír a navrch např froté ručník. Ponechat 20 
minut a odstranit. Natřít pokožku hydratčním krémem, např. 
olivovým. Nepoužívat kosmetiku s chemickými složkami, tzn. 
doporučuji bio. 
Každodenní procedůra. 
Kromě tohoto potírat chodidla  a záda, resp páteř po obou stranách od 
páteře ve vzdálenosti na šířku jednoho prstu. Toto aktivuje veškeré 
vnitřní orgány, neboť jsou zde projekční zóny všech  vnitřních 
orgánů. 
 
 
Vnitřní užití : 
Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně a každý den zvyšujeme 
dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky ( VDD=1 
kapka Todikampu na 2 kg váhy) , v tomto objemu pokračujeme v 
užívání 3x denně a to 30 min. před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Preparát ničím neředíme, je vhodné zapít 1 lžičkou lněného oleje. 
 
Kurs příjmu – 2 měsíce, poté přestávka 6-8 dní a začít s další kůrou 
,kterou začínáme na 15-ti kapkách. 
Nedooporučuje se užívání silných psychotropních látek  a alkoholu ( 
ve větším množství). 
Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v období příjmu 
todikampu. 
 
 

V případě  chemoterapie lze Todikamp začít užívat nejdříve  4-5 
dní  od skončení chemoterapie. 
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