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Vážení zájemci o nové pohledy do oblasti celostní medicíny,

právě otevíráte publikaci MUDr. Lenky Hodkové, lektorky společnosti Diochi.

Jako lékařka přistupuje s rozvahou a obezřetností k doporučením, jež jsou 

sestavena v této příručce a s nimiž slavíme velké úspěchy. 

PaníPaní doktorka Hodková předkládá pouze taková doporučení, která se opírají o její 

medicínské postupy odzkoušené během profesionální praxe a která shledala 

užitečnými. Nebojí se zdůrazňovat přednosti alternativní medicíny, aniž by se 

vyhýbala označení hranic jejích možností. 

Jsme přesvědčeni, že tato publikace bude přínosnou a užitečnou rádkyní všem 

přívržencům alternativního přístupu ku zdraví fyzickému i psychickému.

Hodně poučení přeje

Ing. Tomáš BártaIng. Tomáš Bárta

generální ředitel Diochi spol. s r.o.



Celostní medicína vnímá člověka jako 
celek, ve kterém všechno souvisí se 

vším. Jednotlivých vztahů lze pak 
využít nejen k regeneraci těla, ale 

i k řešení zdravotních potíží.
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Praktické použití 
preparátů Diochi
Preparáty naleznou uplatnění při akutních i chronických onemocněních, při cel-
kové regeneraci organismu, detoxikaci a v neposlední řadě při prevenci.

1.  Akutní onemocnění – mnohé preparáty jsou velmi účinné při onemocněních 
uvedených v následujících kapitolách. Patří k nim Sagradin, Diocel, Gerocel, 
Astomin, Supracid, Nervamin, Baktevir a Diozon clear. Tyto preparáty lze dáv-
kovat například v rytmu potíží, po hodině nebo několikrát za den. 

Příklady akutních stavů – bolesti (břicha, zubů, hlavy, úrazové…), různé druhy 
zánětů (zánět mandlí, průdušek, kožní zánět, chřipky, virózy…), astmatický záchvat, 
nevolnost, průjmy…

2.  Chronická onemocnění – vyžadují postupné, pomalejší a nižší dávkování 
s ohledem na dobu trvání onemocnění. Obecně platí, čím onemocnění trvá 
déle, tím menší dávky preparátu použijeme, zejména aby nedocházelo k ne-

Krev
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příjemné reverzní reakci. Obvyklá dávka je 2x 10 kapek, ale výjimkou není ani 
nižší dávkování, například 1x denně, ob den apod. Na počáteční detoxikaci 
u chronických onemocnění je možné použít i čaje, které detoxikují jemněji, bez 
výrazných reverzních reakcí.

Příklady chronických onemocnění – chronická onemocnění jakékoli orgánové sou-
stavy, například chronické bronchitidy, chronické vertebrogenní potíže (od páteře), 
chronické rýmy, alergie, ekzémy, nádorová onemocnění, lupénka, autoimunitní 
potíže (M. Crohn, autoimunitní záněty štítné žlázy apod.).

3.  Regenerace – s výhodou lze užít celý systém Regenerace ve Sféře. Jde o promyš-
lený sled užívání jednotlivých preparátů. Je vhodný pro každého člověka, tedy 
i pro lidi relativně zdravé, kteří si své zdraví chtějí uchovat a kterým zdravotní 
stav není lhostejný. Začíná se nejlépe preparátem číslo 1, což je Intocel, a po-
kračuje se postupně podle číselné řady přípravek po přípravku. Pro regeneraci 
organismu ale nemusí být tento postup zavazující. Lze začít kterýmkoli pre-
parátem, zvláště potřebujeme-li primárně zregenerovat určitý orgán, který byl 
více zatížený. Například po prodělané mononukleóze začneme játry a postupně 
pokračujeme dál.

4.  Všechny preparáty Diochi jsou sestaveny i pro detoxikaci, to znamená čištění 
jednotlivých tkání, orgánů a organismu při zanesení škodlivými látkami (chemi-
káliemi – pesticidy, insekticidy, herbicidy, fungicidy, léky, některými chemický-
mi prvky, zplodinami chemického průmyslu, automobilové dopravy, radioakti-
vity, mikrobiálními, virovými, plísňovými toxiny atd.).

Složení a působení informačních 
a biorezonančních preparátů
Preparáty jsou sestaveny na základě fytoterapie, homeopatie, krystalterapie, psychot-
roniky a biorezonance.

Složení a působení preparátů Diochi
Preparáty tekuté 

  kapky – výluhy rostlin ve 22,5% alkoholu (zbytek roztoku tvoří voda): Intocel, 
Astomin, Detoxin, Diocel, Estrozin, Androzin, Levamin, Baktevir

  kapky – směsi silic (Nervamin) a éterických olejů (Astofresh) či minerálních 
látek a organických kyselin (Diocel Biominerál)

Preparáty pevné 
 kapsle obsahující účinné látky (rostlinné, minerální...): Gerocel, Cytonic, Supracid
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 krém (mast): Diozon clear
 tablety: nově Astofresh ve formě cucavých tablet

Čaje 
 sušené části rostlin (květy, listy, stonky, plody…)

Působení preparátů Diochi
Přímé – působí přímo na orgán nebo systém. 
Nepřímé – působí podle vztahů čínské medicíny.

Působení informačních a biorezonančních preparátů
Informační preparáty – do těla přivádějí informaci o tom, jak má vypadat zdravý 
orgán nebo jaké látky má organismus vyloučit, lze je použít v akutních stavech.
Biorezonanční preparáty – mají hlubší působení než informatika, dokážou roz-
rušovat infekční ložiska (mikrobiální ložiska většinou obalená hlenem či solemi, 
uložená kdekoli v tkáních a nepřístupná imunitnímu systému; aktivují se při oslabe-
ní organismu a způsobují opakované exacerbace nemoci). Hodí se k řešení chronic-
kých onemocnění. Je vhodné je doplnit informatiky, která urychlí odplavení toxické 
látky uvolněné z ložisek ven z organismu. Preparáty Diochi patří mezi biorezonáto-
ry s hlubokým účinkem. Svým složením ale také fungují jako informatika.

Některé preparáty fi rmy Diochi 
jsou ve formě kapslí, jiné ve 
formě tekuté. Všechny jsou 

100% přírodní přípravky bez 
chemických konzervantů či barviv.
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Způsoby užívání
 Postupné užívání po jednom preparátu (tekuté) – od čísla jedna (od Intocelu).
 Kombinace preparátů (tuhých a tekutých) – tuhé upevňují pozice vydobyté při 

regeneraci (např. Gerocel + Diocel).
 Kombinace tekutých vždy podle vytestování (např. Intocel + Astomin – potenci-

ace účinku v určitých indikacích).
Pozn.: Podle zkušenosti většinou dávám dva tekuté přípravky, někdy je doplním 
ještě i o tuhý přípravek nebo čaj.
Kombinace tuhých (např. Gerocel + Cytonic).

Dávkování
Obvyklé dávkování je 2x 10 kapek, resp. 2x 1 kapsle. V akutních stavech lze dávko-
vat i po hodině či zvýšit dávkování tuhých preparátů až na 3x 2 kapsle denně. Při 
detoxikaci dlouhodobých chronických onemocnění jsme často nuceni pro vznik 
nepříjemných reverzních reakcí (zhoršení stavu) dávkování snížit na 5 kapek 1x 
denně či ob den. Vždy záleží na reaktivitě daného organismu a na toleranci detoxi-
kovaného člověka.

Použití preparátů při léčbě a detoxikaci organismu, při akut-
ních i chronických onemocněních
Preparáty Diochi mají obrovské spektrum působnosti. Přesto se může stát, že na 
daný problém, potíž či onemocnění nebudou stačit. Jedním z důvodů může být 
nesprávně zvolený preparát, dále preparát, který je účinný, ale pouze částečně, 
anebo má onemocnění příliš prudký průběh, který dotyčného ohrožuje přímo 
na zdraví nebo na životě (zánět mozkových blan, těžký zápal plic, prudké krváce-
ní z dutin apod.). V těchto ohrožujících případech je nezbytně nutné vyšetření 
odborníkem, tedy lékařem. Jedná se zejména o bolesti břicha, které mají stupňující 
tendenci. Dá se říci, že každé onemocnění provázené akutními bolestmi, které 
nereagují na analgetický preparát Sagradin, by mělo být vyšetřeno lékařem. Při 
použití preparátů se nesmíme mylně domnívat, že je můžeme použít vždy a na vše. 
Dostali bychom se do velkých potíží, ale hlavně bychom do těchto potíží dostali 
pacienta, kterého naší interpretací stavu vystavíme přímému ohrožení na životě. 
(Příklad – stupňující se bolesti břicha mohou znamenat akutní zánět appendixu, 
prasklý vřed, zánět pobřišnice, uskřinutou kýlu a podobně.) Proto musíme mít na 
paměti, že v nejasných akutních případech preparáty nenahrazují vyšetření léka-
řem a jejich použití nesplňuje léčbu lege artis, tedy podle poznatků současné 
medicínské vědy.
Co se účinnosti preparátů týče, produkty Diochi jsou velmi účinné. Mějme však 
na paměti i to (a nebuďme proto smutní při neúspěchu), že žádný preparát, stejně 
jako jakákoliv alternativní léčebná metoda (ani metody klasické medicíny), není 
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stoprocentní! Někdy zaberou přírodní preparáty, jindy akupunktura nebo Bachova 
terapie, někdy úprava stravy nebo holotropní dýchání. Nelze tedy primárně počítat 
s tím, že člověka zbavíme jakýchkoli obtíží, když použijeme preparáty Diochi. 
Mnohdy musíme mnoho a mnoho přemýšlet, dávat věci do souvislostí, prepa-
ráty kombinovat či měnit, opakovaně musíme čelit i neúspěchům. Ale všechno 
to pro nás znamená jediné, uvědomit si, že i minimální úleva, kterou pacientovi 
poskytneme, stojí za to, i když se situace nevyvíjí podle našich představ. Nebuďme 
nešťastní, že se nám nepodaří jedním preparátem či jednou metodou zvládnout 
celý problém pacienta. Každý člověk je jiný, každý má jiný potenciál samoléčících 
schopností, každý má jiné genetické predispozice, každý má organismus zatížený 
něčím jiným. Každý nemocný člověk je pro nás další cennou zkušeností. Pomáhá 
nám rozvíjet sebe sama, obohacuje nás o další poznatky. 

Preparáty lze libovolně 
kombinovat. Některé je 
lépe užvat na lačno, jiné při 
nebo po jídle. Vždy věnujte 
pozornost informacím na 
obalu a příbalovému letáku.
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Čínská medicína aneb nepřímé 
působení preparátů Diochi
Preparáty používáme podle souvislostí čínské medicíny, podle vztahů jednotlivých 
orgánů.

 šlachy
 svaly
 klouby
 appendix
 beta-buňky pankreatu
 cékum
 duhovka
 hlavové nervy
 hlasivky
 jaterní žlučovody

 konečník
 nadledvinky – kůra
 nehtové lůžko
 penis
 nadvarle
 oční bulbus
 periferní nervy
 pochva
 průdušnice
 sítnice

 šourek
 žlučník se žlučí
 spojivka
 varlata
 žlučovod
 děloha
  močový měchýř 
(spolu s ledvinami)

  močová trubice 
(spolu s ledvinami)

Orgány a tkáně náležející játrům (Detoxin, Astomin, Intocel)

 ledviny
  močový měchýř 
(spolu s játry)

  močová trubice 
(spolu s játry)
  vlasy – vlasové 
cibulky
 zuby

 kosti
 kostní dřeň
 klouby
 uši (vnitřní ucho)
 páteř
 děloha
 mozek
 mícha

 prostata
 štítná žláza
 vaječníky
 varlata
  konečník 
(spolu s játry)
 čelní dutiny

Orgány a tkáně náležející ledvinám (Diocel, Smilax, Gerocel)

 srdce
 tenké střevo

 jazyk
 tváře

 tepny a tepénky
 vnější oko

Orgány a tkáně náležející srdci (Venisfér, Gerocel, Intocel)
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 plíce
 tlusté střevo
 průdušky
 nosohltan

 nos
 hrtan – hrdlo – hlas
 mandle patrová
 dutiny čelistní

 kůže a chlupy
 žíly

Orgány a tkáně náležející plicím (Baktevir, Astofresh, Gerocel)

 slezina
 slinivka
 žaludek
 jícen
 dvanáctník

 hltan
 svaly
 střední ucho
 slinné žlázy
 rty, ústa

 hypofýza
 epifýza
 hypothalamus
  lymfa (spolu 
s ledvinami)

Orgány a tkáně náležející slezině (Astomin, Baktevir, 
Detoxin, Astofresh, Gerocel, Nervamin)

Slezina

Srdce

Plíce
Ledviny

Játra
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DNA je nositelkou 
informace lidského 

organismu.
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Praktické použití 
preparátů
1.  Onemocnění ORL 

a dýchacího ústrojí
Akutní onemocnění:

 Virová onemocnění, chřipky
 Rýmy (rinitidy)
 Záněty nosohltanu (nazofaryngitidy)
 Záněty hltanu (faryngitidy)
 Záněty mandlí (angíny, tonzilitidy)
 Záněty dutin (sinusitidy)
 Záněty středouší (otitidy)
 Záněty průdušek (bronchitidy)
 Záněty průdušnice (tracheitidy), kašle
 Záněty plic (pneumonie)
 Záněty pohrudnice (pleuritidy)
 Astmatické záchvaty

Chronická onemocnění:
 Alergie (rýmy, sinusitidy, astmatické záchvaty)
 Asthma bronchiale
 Chronické záněty dutin
 Chronické středoušní záněty 
 Chronické bronchitidy
 Chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální
 Tinitus (ušní šelest, pískot, hučení v uších)

2
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Přípravky působící přímo: 
Baktevir, Astofresh, Gerocel kapsle, Sagradin, Růže stolistá, Černohlávek obec-
ný, Divoký pomeranč, Supracid.

Přípravky působící nepřímo:
Diocel (přes ledviny – ucho), Baktevir (u alergií – střevo, imunita), Detoxin (aler-
gie – játra), Sagradin (alergie potravinová).

Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Baktevir – chřipky, virózy, záněty průdušek, v podstatě jakékoli záněty dýchacích 
cest. Dávkujeme každou hodinu 10 kapek. Baktevir, i když ho nevytestujeme jako 
hlavní přípravek, dokáže svým působením zkrátit dobu stonání.

  Astofresh – astmatické záchvaty (u jednodušších astmatických záchvatů dokáže 
stav dušnosti přerušit), zlepšuje dechovou aktivitu. Ideální je podávat ho ve spreji. 
Při onemocnění dýchacích cest lze využít vnitřně i zevně k inhalacím nebo do 
zvlhčovačů vzduchu či do aromalamp. Dávkování ve spreji podle potřeby, jinak 
3x denně 5 kapek.

  Gerocel kapsle – vynikající přípravek pro zánětlivé procesy, zejména díky svojí 
enzymatické složce. Při zánětlivých onemocněních dýchacích cest ho lze použít 
v dávkování 3x denně 2 kapsle. Zkracuje dobu onemocnění. Výborně dokáže léčit 
záněty dutin – zkracuje dobu nemoci dutin ze tří týdnů na jeden.

  Sagradin – lze podávat u onemocnění dutin (při použití k detoxikaci organismu je 
sám dokáže vyvolat jako reverzní reakci). Sagradin lze použít při teplotách, které 
dokáže efektivně snížit. Výborně působí jako kloktadlo při bolestech v krku.

  Růže stolistá – vynikající čaj při stavech nachlazení, při kašlích různého původu.

 Černohlávek obecný – čaj podporující vykašlávání a imunitu.

 Divoký pomeranč – čaj, který usnadňuje vykašlávání, působí na odhlenění.

  Supracid – přípravek, který reguluje stav vnitřního prostředí organismu ve smyslu 
alkalizace, to znamená, že brání překyselení. Překyselení jako takové stojí za řa-
dou alergických projevů, neboť výrazně ovlivňuje reaktivitu organismu, schopnost 
regulace. Díky ovlivňování žírných buněk dochází k vyplavení většího množství 
histaminu (mediátor alergických reakcí) do krve s následnými alergickými projevy. 
Supracid brání překyselení a tím zabraňuje mnohým alergickým projevům.

  Diocel – podle vztahů čínské medicíny ledvinám odpovídá ucho, proto mnohdy 
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při opakovaných zánětech ucha je potřeba posílit ledviny. Ledviny mohou obsa-
hovat infekční ložisko, které má vztah k ledvinám podřízeným orgánům, jako je 
ucho.

  Astomin – podle vztahů čínské medicíny může také ovlivnit potíže s ušima, proto-
že vnitřní ucho souvisí se slezinou.

  Baktevir, Detoxin, Sagradin – preparáty ovlivňující střevo, játra, jejichž čistota 
a správná funkce je potřebná k odstranění alergických potíží.

2. Onemocnění trávicího ústrojí
Onemocnění dutiny ústní:

 Opar
 Aft y
 Kandidóza
 Paradentóza
 Zvýšená kazivost zubů
 Popraskané koutky 
 Onemocnění slinných žláz

Onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku, střev:
  Dyspepsie (pyróza, průjmy 
– dráždivý tračník, tlaky 
v epigastriu...)

  Morbus Crohn (Crohnova 
choroba) 

 Ulcerózní kolitida
 Záněty žaludku (gastritida)
  Vředy (žaludeční, dvanáctní-
kové)
 Dysbióza
  Malabsorpce (porucha vstře-
bávání látek ve střevě)

 Zácpa
 Hemoroidy 
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Onemocnění jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest:
 Hepatitidy, mononukleózy
 Steatóza, cirhóza
 Pankreatitida (chronická)
 Zátěže (léky, chemické látky, viry, toxiny mikrobiální…)
 Žlučníkové kameny
 Cholecystitidy (záněty žlučníku)
 Cholangoitidy (záněty žlučových cest)

 
Přípravky působící přímo:
Gerocel kapsle, Sagradin, Astofresh, Baktevir, Detoxin, Astomin, Estrozin, 
Intocel, Nervamin, Supracid, Diozon clear, Achyrocline satureioides, Lapačo 
červené, Lycium chinense, Maytenus ilicifolia, Cytonic, Uncaria tomentosa, 
Růže stolistá, Černohlávek obecný, Smil písečný, Burrito, Divoký pomeranč, 
Citronela.
 

Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Gerocel kapsle – působí na buněčné úrovni, lze ho využít k detoxikaci téměř 
každého orgánu. Výrazně zlepšuje vyprazdňování u pacientů trpících zácpou. 
Zlepšuje trávení, ulevuje slinivce při její zhoršené funkci, zejména při snížené 
sekreci enzymů. Obvyklé dávkování je 2–3x denně 1 kapsle. Doporučuji dostateč-
ně zapít (alespoň čtvrtlitrem tekutiny). Při zhoršené funkci slinivky lze dávkování 
zvýšit až na 3x 2 kapsle. Gerocel urychluje hojení zánětů (žlučník, slinné žlázy...). 
Při alergiích – zejména potravinových – může dojít k bolestem břicha, k průjmům, 
jakožto reakci na cizorodé bílkoviny (enzymy).

  Sagradin – ovlivňuje bolesti hladké svaloviny, tedy křeče žaludku, střev. Lze ho 
využít při potravinových intoxikacích (jednorázově 10–20 kapek), dále při průjmo-
vých onemocněních – 3x 10 kapek. Sagradin hojí vředy na sliznicích – žaludeční, 
dvanáctníkové, střevní (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba). Při paradentóze 
je možné koncentrovaným přípravkem potírat dásně – má výrazný adstringent-
ní účinek. V některých případech je vytestován jako preparát hojící afty – lze 
ho užít vnitřně i lokálně na aftu. Sagradin se vnitřně užívá rozpuštěný ve vodě. 
Další lokální použití je u oparů. Při bolestivých křečích lze podat i čajovou lžičku 
jednorázově.

  Astofresh – u některých pacientů harmonizuje zažívání. Někdy funguje lokálně 
u oparů.

  Baktevir – zejména u dětí čistí střevo, upravuje dysmikrobii. Dávkování 2x 10 
kapek.
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  Detoxin – preparát k čištění jater. Je potřeba využívat více balení (minimálně 2–4 
balení), dávkování je 2x 10 kapek.

  Astomin – výborný přípravek na detoxikaci slinivky – dávkování 2x 10 kapek. 
Stejné dávkování použijeme i u detoxikace jater tímto preparátem. Velmi dobře 
působí na dyspeptické potíže – poruchy trávení, nadýmání, křeče v břiše. Lze ho 
dávkovat v rytmu obtíží i po hodině. V kombinaci s Intocelem dochází ke vzájem-
né potenciaci účinků, zejména při bolestivých stavech. Opakovaně se osvědčil při 
řešení dysmikrobie ve střevech.

  Estrozin – preparát, který dokáže příznivě ovlivnit trávicí potíže, lze ho použít 
i u zánětů žaludku. Dávkování 2x 10 kapek.

 I ntocel – přípravek, jenž se vytestuje při zanesení jater, zejména pokud je způso-
beno virovou zátěží – viry hepatitidy či EBV (po mononukleóze). Má protiplís-
ňové účinky. Harmonizuje celé trávicí ústrojí. V kombinaci s Astominem dochází 
k potenciaci detoxikačních i analgetických účinků. Působí dobře při onemocně-
ních střev (pro obsah latexu) – Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě. Dobře 
funguje také při oparech.

  Nervamin – dokáže harmonizovat trávení, zejména u neurotických stavů, lokálně 
působí na afty.

  Supracid – vynikající preparát na překyselení žaludku, na pálení žáhy, na gastro-
ezofageální refl ux. Dávkování při akutních obtížích je většinou 3x 1 kapsle, při 
refl uxu, který dělá potíže zejména v noci při usínání nebo během spánku, dopo-
ručuji přidat 2 kapsle na noc před spaním.

  Burrito – tento čaj výrazně zklidňuje narušené trávení, zejména dietní chybou. 
Zklidňuje křeče, upravuje peristaltiku střev.

Neustupující akutní potíže je nutné konzultovat s lékařem. Pozor na bolesti břicha 
vyvolané náhlou příhodou břišní! Použití preparátů Diochi nenahrazuje ošetření lege 
artis (podle poznatků moderní lékařské vědy)!
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3.  Onemocnění 
močopohlavního ústrojí

Akutní onemocnění:
 Akutní cystitidy (záněty močového měchýře)
 Akutní uretritidy (záněty močové trubice)
  Akutní pyelitidy, pyelonefritidy (záněty ledvin – 
ledvinových pánviček a ledviny)

  Akutní glomerulonefritidy (záněty ledvinových 
klubíček)

 Ledvinové koliky

Chronická onemocnění a zátěže:
  Chronické záněty – močového měchýře, ledvin, 
ledvinové kameny

 Zátěže těžkými kovy, chemickými látkami, léky

Preparáty působící přímo:
Diocel, Gerocel kapsle, Diocel Biominerál, Detoxin, 
Androzin, Supracid, Smilax lékařský.

Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Diocel – vynikající prostředek pro léčbu cystitid i zánětů ledvin. Při akutních cysti-
tidách dávkujeme po hodině 10 kapek. S ústupem příznaků snižujeme dávkování. 
Diocel sám o sobě může u predisponovaných jedinců vyvolat ledvinové koliky. 
Je vhodné zjistit podrobnou anamnézu (dřívější onemocnění), abychom předešli 
vzniku reverzní reakce. U pozitivní anamnézy je lépe při detoxikaci ledvin a vůbec 
močového ústrojí začít pitím čaje (Smilax lékařský) nebo jen minimálním dávková-
ním (např. 5–10 kapek denně), které postupně zvyšujeme.

  Gerocel kapsle – enzymový preparát s výraznými detoxikačními vlastnostmi, má 
široké působení, které začíná na buněčné úrovni. Dále má i výrazné protizánět-
livé účinky, urychluje hojení zánětů a infekcí. Má také silné diuretické působení. 
Dávkujeme 2–3x 1 kapsli; při zánětlivých procesech můžeme dávkovat i 3x 2 
kapsle.

  Diocel Biominerál – přípravek, který výrazně čistí ledviny od těžkých kovů. Má 
diuretické účinky. Dávkování 2x 10 kapek do vody. Má kyselou chuť díky vinnému 
octu obsaženému v preparátu.
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 Detoxin – v některých případech detoxikuje ledviny – dávkování 2x 10 kapek.

  Androzin – preparát, který se v některých případech také vytestuje při zanesení 
močového ústrojí.

  Supracid – preparát, jenž díky svému složení ovlivňuje funkci ledvin ve smyslu 
odstranění překyselení. Pak mohou ledviny účinněji fungovat, lépe detoxikovat 
organismus a lépe vyrovnávat acidobazickou rovnováhu neboli pH krve, tedy 
regulovat poměr kyselin a zásad v organismu. Vzhledem k jeho alkalizujícím 
účinkům lze Supracid využít při zánětech močového měchýře, ledvin a při tvorbě 
urátových či oxalátových kamenů, kdy je třeba alkalizovat moč.

  Smilax lékařský – čaj s detoxikačními schopnostmi, lze jím potencovat účinek 
Diocelu. Při anamnéze pozitivní na onemocnění ledvin, zejména kamenech, je 
vhodné začít detoxikaci močového ústrojí pitím čaje. 

 
Onemocnění mužských pohlavních orgánů

 Prostatitidy
 Adenomy, zbytnění prostaty (benigní hyperplazie prostaty)
 Nádorová onemocnění

Preparáty:
Diocel, Gerocel kapsle, Androzin, Supracid, Smilax.

Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Diocel – působí na záněty mužských pohlavních orgánů, detoxikuje tyto orgány, 
užíváme v dávkování 2x 10 kapek.

  Gerocel kapsle – enzymy působí na chronické i akutní záněty, pomáhají urychlo-
vat hojení. Při akutních potížích dávkujeme 3x 1 kapsli, lze podat i dávku vyšší, 
3x 2 kapsle. Při zbytnění prostaty je vhodné Gerocel podávat pravidelně dlouhou 
dobu.

  Androzin – vyrovnává hormonální dysbalance, působí detoxikačně a protizánětli-
vě. Dávkujeme 2x 10 kapek.

  Supracid – preparát lze výhodně využít u všech typů zánětů, protože při zánětech 
dochází k překyselování místnímu i celkovému. Dávkování 3x 1 kapsle.

 Smilax lékařský – detoxikuje pohlavní orgány, působí protizánětlivě.
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Onemocnění ženských pohlavních orgánů
Zevní pohlavní orgány:

 Pruritus (svědivka)
 Kondylomata
 Herpes genitalis

Hormonální vlivy:
 Dysmenorea
 Meno- a metroragie
 Mastopatie
 Menopauza
 PMS (premenstruační syndrom)
 Endometrióza

Onemocnění gynekologických orgánů:
 Záněty (dělohy, pochvy, vaječníků, vejcovodů)
 Nádory (dělohy, pochvy, vaječníků, vejcovodů, zevních pohlavních orgánů)
 Neplodnost 
 Mastopatie – fi brózně cystické mastopatie

Preparáty působící přímo:
Estrozin, Androzin, Gerocel kapsle, Sagradin, Supracid, Cytonic, Maytenus 
ilicifolia.

Preparáty působící nepřímo:
Detoxin, Intocel, Astomin (přes játra, přes žaludek – neplodnost). 

Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Estrozin – vyrovnává hormonální dysbalance ženského organismu, ovlivňuje žlázy 
s vnitřní sekrecí (hypofýza, ovaria). Působí na různé výtoky (vhodné vytestovat) – 
protiplísňové působení na Candida albicans. Vhodné použití při premenstruačním 
syndromu, při poruchách menstruačního cyklu, v klimakteriu. Detoxikuje pohlavní 
orgány ženy. Díky důkladné detoxikaci při současné kombinaci preparátů se zdaří 
zvládnout i neplodnost (u případů, kde je funkční porucha, nikoli anatomická). 
Terapie neplodnosti nemusí být ale jen záležitostí pohlavních orgánů. Po detoxi-
kaci, vytvoření hormonální rovnováhy můžeme být úspěšní.

  Androzin – fytohormony dokážou vyrovnávat hormonální dysbalance, zejména 
v případech, kdy nezabírá Estrozin. Detoxikuje ženské pohlavní orgány. Má i pro-
tiplísňové působení. 

  Sagradin – pro výrazné analgetické účinky ho lze s výhodou použít při terapii 
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dysmenorey. Lokálně lze potírat kondylomata, bradavičky či jiné kožní výrůstky, 
pozor – barví prádlo i kůži, nelze vyprat. 

  Gerocel kapsle – při terapii chronických gynekologických zánětů má svoje opod-
statnění. Podáváme 3x 1 kapsli.

 Supracid – preparát působící díky alkalizaci na záněty.

  Cytonic/Maytenus ilicifolia – preparát s výrazným detoxikačním působením, s prokázaný-
mi protirakovinnými účinky. Doporučuji jeho podávání při onkologických onemocněních, 
zejména při rakovinách prsu. K detoxikaci používáme dávkování 2x 1 kapsli, při onkolo-
gických onemocněních lze zvýšit na 3x 2. Pozor na výrazné reverzní reakce preparátu.

  Detoxin – pročištění jater mívá efekt při harmonizaci menstruačního krvácení 
podle čínské medicíny, zejména co se síly krvácení týče. Může ovlivnit i genitální 
a anální svědění (pruritus). 

  Intocel a Astomin – preparáty harmonizující žaludek, meridián žaludku, který 
prochází přes gynekologické orgány a je další možností ovlivnění neplodnosti 
(bez anatomických překážek).

Všechny výše uvedené preparáty mohou ovlivnit také fi brózně cystickou mastopatii 
(zduření prsních žláz s následným vazivovatěním a tvorbou cyst, závislé na hormonál-
ních pochodech). Preparáty nefungují všechny ve všech případech, je nutné vytestovat, 
který bude působit u dotyčné ženy. Je potřeba zharmonizovat hormonální systém a od-
stranit plísňové zatížení spolu s těžkými kovy z prsních žláz. Někdy se musí preparáty 
obměňovat, kombinovat a užívat poměrně dlouho, přesně podle odezvy organismu. 

4. Onemocnění kůže a sliznic
Kožní onemocnění:

 Ekzémy
 Opary
 Psoriáza (lupénka)
 Rosacea (růžovka)
 Akné
 Impetigo
 Plísňová onemocnění
 Erysipel (růže)
 Vitiligo
 Insolace (oslunění, popálení)
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Slizniční onemocnění:
 Opary
 Aft y
 Kandidóza – plísně

Onemocnění kožních adnex:
 Onemocnění nehtů (lomivost, třepivost, plísně)
 Onemocnění vlasů (vypadávání, předčasné šedivění, plísně, lupy)
 Onemocnění potních žláz (hyperhidróza – nadměrné pocení)
 Onemocnění mazových žláz (seborea, akné)

Preparáty působící přímo:
Levamin, Baktevir, Diozon clear, Androzin, Diocel Biominerál, Supracid, Čer-
nohlávek obecný.

Preparáty působící nepřímo:
Diocel (lymfatické cesty, ledviny), Detoxin (játra).

Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Levamin – preparát, který při vytestování vychází jako detoxikační prostředek 
kůže. Dokáže i celkově zklidnit (žádoucí u alergiků – ekzematiků).

  Baktevir – harmonizuje plíce a tlusté střevo, do jejichž působnosti patří kůže. 
U ekzémů nedoporučuji podat jako první Baktevir, protože vzhledem k detoxika-
ci střeva se toxiny začnou vylučovat do kůže a dojde k velkému a nežádoucímu 
zhoršení ekzému.

  Diozon clear – výborný preparát, který dokáže hojit hnisavé komplikace jak u ek-
zémů, tak u jiných dermatóz. Dokonale promašťuje kůži, působí proti vráskám. 
Urychluje hojení po spálení kůže po oslunění nebo popálení (popáleniny 1. stupně; 
podat až po důkladném zchlazení postižené plochy). Nepodávat na puchýře! Dio-
zon hojí i impetiga – hnisavé procesy na kůži. Velmi dobře zabírá na akné i sebo-
roickou dermatitidu. Lokálně do jeho působnosti patří též lupénka, plísňová kožní 
onemocnění, opary, někdy i afty.

 Androzin – působí na vitiligo – detoxikuje kůži (protiplísňové působení).

  Diocel Biominerál – můžeme nanášet jako pleťovou vodu k osvěžení povadlé 
pleti. Užívaný vnitřně dodává tělu potřebné minerály, které napomáhají hojení 
poškozené pokožky, odstraňují slabost a lomivost nehtů, vlasů. Někdy odstraní 
i svědění nepoškozené pokožky, zejména u starých lidí.
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  Supracid – upravuje rovnováhu mezi kyselinami a zásadami, čímž významně upra-
vuje onemocnění vzniklá z jejich nerovnováhy, jako jsou ekzémy, akné, neuroder-
mitidy. Překyselení také vede k častějšímu vypadávání vlasů, protože kyselá krev 
nemůže v dostatečné míře přinášet kyslík a výživu k vlasovým cibulkám.

  Černohlávek obecný – čaj z této byliny použitý jako pleťová voda působí antimik-
robiálně – použití u hnisavých dermatóz, u akné.

  Diocel – detoxikuje ledviny a lymfatické cévy. Jejich průchodnost je podmínkou 
odchodu toxinů z těla a tím nedochází ke zhoršení ekzémů.

  Detoxin – čistí játra, ta pak mohou podstatně lépe plnit svoji funkci. Zanesená 
játra stojí za mnoha typy alergií.

5. Onemocnění srdce a cév
Onemocnění srdce:

 Onemocnění myokardu, endokardu, perikardu
 ICHS
 Arytmie
 Srdeční selhání
 Kardiální otoky

Onemocnění cév:
 Onemocnění tepen – ateroskleróza, hypertenze
  Onemocnění žil – fl ebitidy, trombofl ebitidy, 
varixy, metličkové varixy

  Onemocnění lymfatických cév – lymfangoitidy, 
lymfadenitidy, lymfostáza, lymfedém
 Cévní otoky

Zátěže: 
  Srdce, jeho součástí, převodního systému srdeč-
ního

 Cév a jejich jednotlivých struktur
 (borelie, viry, chlamydie, plísně, toxické látky…)

Preparáty působící přímo:
Venisfér, Gerocel kapsle, Diocel, Sagradin, Diocel Biominerál, Supracid.
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Jednotlivé přípravky a jejich použití:
  Venisfér – působí protektivně na cévní stěnu, snižuje fragilitu kapilár, ovlivňuje 
krevní srážlivost. Při dlouhodobém podávání stabilizuje hodnoty krevního tlaku 
a snižuje hladinu cholesterolu. Zlepšuje prokrvení periferních částí těla a mozku. 
Posiluje srdeční svalovinu, ovlivňuje poruchy rytmu.

  Gerocel kapsle – pročišťuje zejména lymfatický systém, působí na chronické cévní 
záněty, účinné látky z dešťovek působí rozšíření cév, čímž vedou ke snížení tlaku.

 Sagradin – preparát detoxikující srdce a převodní systém od borelie.

  Diocel – detoxikuje ledviny, mnohé formy hypertenze souvisejí právě s ledvinami 
(podle čínské medicíny).

  Diocel Biominerál – doplněním minerálů přispívá ke stabilizaci buněčných mem-
brán, čímž snižuje pohotovost ke vzniku poruch srdečního rytmu.

  Supracid – díky alkalizaci krve významně ovlivňuje hladinu cholesterolu a triglyce-
ridů v cévách. Pokud je organismus překyselen, dochází ke snadnějšímu usazování 
tuků na stěnách cév a tím k jejich následnému kornatění, tedy vzniku ateroskle-
rózy. Vysoké hodnoty triglyceridů a cholesterolu lze obnovením acidobazické 
rovnováhy snížit.

6. Neurologická onemocnění
Onemocnění:

 Epilepsie
 Bolesti hlavy, migrény
 Nespavost
 Tetanie
 Demence
 Parkinsonova choroba
 Ateroskleróza mozkových tepen
 Stavy po CMP
 Poruchy paměti
 Hyperaktivita dětí
 Únava 
 Vertigo (závratě)
 Poruchy řeči – koktavost
 Roztroušená skleróza, demyelinizační onemocnění
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 Nádorová onemocnění
 Neuralgie (bolesti nervů)

Preparáty působící přímo:
Venisfér, Sagradin, Levamin, Nervamin, Gerocel kapsle, Diocel Biominerál, 
Supracid, Aloisie trojlistá.

Preparáty působící nepřímo:
Detoxin, Intocel (dráha jater), Diocel (dráha ledvin).

Jednotlivé přípravky a jejich působení:
  Venisfér – přípravek zlepšuje prokrvení mozku, zlepšuje funkci cév a jejich struk-
turu, snižuje lomivost kapilár. Snižuje krevní srážlivost, omezuje vznik trombů. 
Díky zlepšení prokrvení mozku zlepšuje paměť, úsudek, bystrost, sluch, zrak, 
pokud jsou tyto poruchy způsobeny právě zhoršeným prokrvením. V určitých pří-
padech napomáhá celkovému zklidnění a vyladění organismu. Zlepšuje instinkty, 
jasnozřivost (možnost vidění aury). Venisfér je možné využít díky harmonizaci 
meridiánu srdce a osrdečníku u poruch řeči, jako je koktavost. Detoxikuje některé 
mozkové struktury. Některé byliny obsažené v preparátu mají i protirakovinné 
působení (bukvice lékařská, jmelí bílé, maytenus, lapacho, kurkuma…).

Praktické použití: epilepsie (v kombinaci s Nervaminem), demence, Parkinso-
nova choroba, ateroskleróza mozkových tepen, stavy po cévních mozkových 
příhodách (samostatně nebo v kombinaci podle vytestování – Nervamin, 
Gerocel, Levamin). Dále: vertigo, poruchy řeči (samostatně nebo v kombinaci 
například s Levaminem, Nervaminem, někdy Diocelem), hyperaktivita (samo-
statně nebo v kombinaci s Nervaminem či Levaminem).

  Sagradin – preparát využitelný při bolestech hlavy a migrénách, při borelióze (často 
stojí za ložisky demyelinizace v mozku při roztroušených sklerózách), mnohdy zabírá 
na neuralgie. Jako analgetikum lze podat jednorázově 10–20 kapek, někdy i čajovou 
lžičku. Při chronických neuralgiích opakovaně dávkujeme 3x 5 nebo 2x 10 kapek.

  Levamin – preparát využitelný u hyperaktivity dětí, v některých případech při 
zklidnění a nespavosti.

  Nervamin – výborný prostředek u nespavostí, lze ho kombinovat s Levaminem. 
V kombinaci s Venisférem podporují činnost mozku a mohou tlumit četnost epi-
leptických záchvatů. 

Pozor: Nikdy nenahrazujme klasickou medikaci epilepsie těmito preparáty!
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  Gerocel kapsle – působí na buněčné úrovni, detoxikuje jednotlivé buňky (cév 
i mozkové buňky), odbourává chronická zánětlivá ložiska.

  Diocel Biominerál – normalizuje hladinu minerálů v těle, působí proti tetaniím.

  Supracid – acidóza (překyselení) je v mnohých případech příčinou dráždění 
sympatického nervstva. Kvůli podráždění sympatiku stoupá krevní tlak, což je 
jedna z příčin bolestí hlavy. Překyselení krve může vést k chronickým bolestem 
hlavy až migrenózním záchvatům. Supracid může velmi účinně těmto potížím 
zabránit. Acidóza také často stojí za chronickými neuralgiemi – tedy bolestivým 
postižením nervů. 

  Aloisie trojlistá – detoxikuje určité mozkové struktury, zejména pleny mozkové. 
Z toho důvodu se dobře uplatňuje u bolestí hlavy a migrén.

 Detoxin a Diocel – působí při únavě.

7. Psychická onemocnění
Onemocnění:

 Neurózy
 Deprese
 Psychózy

Nežádoucí emoce:
 Agrese
 Úzkost, strach
 Obsese, ulpívání, přemítavost
 Mánie
 Fobie
 Radost
 Vztek, zlost
 Žárlivost
 Apatie

Poruchy spánku:
 Poruchy usínání
 Předčasné probouzení
 Buzení během noci
 Přemítání – lehký spánek
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 Noční můry
 Únava po spánku
 Enuresis nocturna (noční pomočování)

Psychické potíže lehčího rázu lze úspěšně řešit pomocí preparátů Diochi, které 
dokážou harmonizovat lidskou psychiku. Mnohdy jsou odrazem narušené ener-
getické rovnováhy jednotlivých orgánů nebo jejich zatížení toxiny či přítomnosti 
infekčního ložiska v daném orgánu. Pokud se psychické potíže začínají stupňovat, 
pak tyto preparáty mohou působit jako pomocné, ale nedokážou nikdy zabránit 
nepříjemným emocím nebo je ztlumit, nedokážou odstranit depresi ani panickou 
reakci, vystupňovanou neurózu či úzkost. V těchto případech musíme pacienty 
mnohdy odkázat na léčbu alopatickými preparáty klasické medicíny a po dobu 
jejich užívání pracujeme na harmonizaci jednotlivých orgánů, které odpovídají 
rozladěné psychice a emocím. Například bude-li pacient trpět vystupňovanou 
úzkostí, strachem, bude plačtivý, neodstraní tyto potíže Diocel (ledviny jsou spojo-
vány s emocí strach, úzkost), rozjitřené emoce neuklidní ani Levamin, ani Nerva-
min. Z praxe musím říci, že na takto „rozjeté“ emoce nezaberou ani homeopatika, 
ani jiné potravinové doplňky dostupné v lékárnách (např. třezalka), a dokonce 
ani akupunktura. Nejlépe v této oblasti (z alternativní medicíny) působí Bachovy 
kapky, ale též pouze do určité míry.

Vždy je zde zkrátka hranice, kterou když emoce přestoupí (vzhledem k jejich 
nebezpečí pro pacienta), musíme zaléčit razantně alopaticky! Vystupňované emoce 
nejen, že oslabují orgán, se kterým jsou spjaté, ale mohou pacienta dohnat nejed-
nou k sebevražedným úmyslům či pokusům. Toto riziko nemůžeme podceňo-
vat. Týká se to vystupňovaných neuróz, které v jistém stadiu přechází plynule do 
depresí, a samozřejmě depresí samotných. Nebudeme se také pouštět do léčby psy-
chóz (kdy dochází mnohdy k rozporu s realitou, pacienti mívají halucinace různé-
ho typu…). Zásadně nikdy těmto pacientům nevysazujeme jejich léky a neslibuje-
me vyléčení pomocí přírodních preparátů podaných následně. Léčba přírodními 
preparáty je během na dlouhou trať, kdy musíme bezpodmínečně poznat všechny 
souvislosti, vytipovat oslabené orgány a testovat zatížené mozkové struktury.

Jednotlivé orgány a jejich emoce (podle TČM)
Ledviny – strach (fobie), úzkost
Játra – hněv, agrese, vztek, vznětlivost, popudlivost
Srdce – mánie, excitace, výřečnost, přemrštěná radost a smích
Slezina – obsedantní (ulpívavé) myšlení, nadměrné přemítání
Plíce – deprese, smutek, adynamie

Emoce obyčejně svědčí o energetické dysbalanci v daném orgánu nebo o přítomnos-
ti infekčního ložiska, a tedy chronického dráždění. Zátěže vyvolávají výše uvedené 
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emoce, a naopak intenzivně prožívané emoce mohou poškozovat orgán, který se 
k nim váže.

Při psychických potížích používáme preparáty, které souvisejí s danými orgány/
emocemi (Diocel, Detoxin, Estrozin, Astomin, Baktevir, Venisfér apod.), a navíc 
použijeme preparáty, které cíleně působí na zklidnění organismu, mají psychické 
působení – Nervamin, Venisfér, Levamin.

Jednotlivé přípravky a jejich působení:
  Nervamin – dlouhodobě podávaný vede k celkovému vyladění, významně zlepšu-
je spánek, nejlepší přípravek na nespavost.

  Levamin – u vytestovaných osob dokáže působit na zklidnění psychiky, u lidí s psy-
chikou tzv. na hranici – u neurotiků, kteří jsou v daném okamžiku kompenzovaní, 
vede poměrně rychle k psychické dekompenzaci – nepříjemná reverzní reakce.

  Venisfér – u vytestovaných pacientů vede k vyladění psychiky, pokud je užíván na 
noc, může zhoršit usínání a podpořit nespavost.

Poruchy spánku ve vztahu k jednotlivým orgánům
Buzení v určitou noční dobu: 
Mezi 23.–1. hodinou – žlučník (žlučníkové záchvaty)
   1.–3. hodinou – játra (divoké sny)
    3.–5. hodinou – plíce (astmatické záchvaty)
    5.–7. hodinou –  prakticky běžná doba vstávání, někdy buzení v důsledku 

akutního nucení na stolici – tlusté střevo

Mezi 23.–1. hodinou se často probouzejí kardiaci kvůli srdečním potížím v dů-
sledku pravidla půlnoc–poledne. To znamená, že srdce má největší aktivitu mezi 
11.–13. hodinou denní, v noci v tuto dobu má nejmenší, a může se zde tudíž proje-
vit oslabení orgánu.

Potíže s usínáním mohou souviset s nadměrným přemítáním – otázka sleziny, sliniv-
ky a žaludku anebo podle orgánových hodin souvisí s ledvinami (17.–19. hodinou), 
19.–21. hodina je doba aktivity perikardu (psychika). Starý čínský recept pro usínání 
začíná sedací druhého bodu dráhy močového měchýře (spánek začíná zavřením 
očí), předtím ovlivníme psychický bod na temeni a pokračujeme. Dále Číňané ovliv-
ňují i body ledvin (teplo do organismu), body srdce – pro klidný spánek.

Noční můry zpravidla souvisí s přetížením jater. V době aktivity jater se můžeme 
budit i kvůli ošklivým snům (nejen nočním můrám), které si pamatujeme.

28

004 - 09 brozura hodkova.indd   Odd3:28004 - 09 brozura hodkova.indd   Odd3:28 27.7.2011   21:32:0427.7.2011   21:32:04



Jednotlivé přípravky a jejich působení:
 Detoxin, Astomin + Nervamin mohou vylepšit noční spánek.

  Nervamin – spolehlivý prostředek pro usnadnění usínání a klidný spánek, doporu-
čuji brát 10 kapek jednorázově. Je možné přidat Nervamin i na vatu na polštář.

 Levamin – u některých pacientů navozuje psychickou stabilizaci.

Přetížená játra – Astomin, Detoxin, Intocel.
Přetížené ledviny – Diocel.
Slezina – Astomin, Intocel, Estrozin.
Osrdečník – Venisfér (pozor – může zlepšením prokrvení na noc způsobit naopak 
nespavost).

Psychické potíže a Supracid
Trvalé překyselení organismu vede k předrážděnosti, neklidu, nervozitě, stavům 
napětí. Kvůli překyselení je organismus prakticky udržován pořád ve stavu neu-
stálého napětí a dráždění, vzhledem k působení kyselin na sympatický nervový 
systém (součást vegetativního nervového systému). Po chronickém dráždění se 
posléze dostaví opačná reakce – útlum, apatie, nezájem, sklíčenost, deprese, trvalá 
únava. (Únavové syndromy se začnou lepšit s úpravou rovnováhy mezi kyselinami 
a zásadami v organismu.) Čím déle překyselení trvá, tím méně jsme schopni se 
uvolnit, relaxovat.
Z uvedeného vyplývá, že mnohým stavům neuróz, depresí, agresivit či jiných po-
ruch můžeme prospět Supracidem, který vyrovná hladinu kyselin a zásad v orga-
nismu. Pozor, je však potřeba vyloučit jiné, závažné příčiny daných onemocnění, 
než je budeme „svádět“ na překyselení!

8.  Onemocnění 
pohybového aparátu

Onemocnění z přetížení pohybového 
aparátu:

 Tendinitidy (záněty šlach)
 Tendovaginitidy (záněty šlachových pochev)
 Entezopatie, entezitidy (záněty úponů)
 Epikondylitidy (tenisový loket)
 Periartritidy (záněty v okolí kloubů)
 Burzitidy (záněty tíhových váčků)
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Traumata, chronická poúrazová rezidua:
 Hematomy (otoky)
 Distorze (podvrtnutí)
 Kontuze (zhmoždění)
 Luxace (vykloubení)
 Fraktury (zlomeniny)
 Neustupující otoky
 Entezopatie (záněty šlach)
 Fibrotizace a indurace měkkých tkání (zduření a zvazivovatění)

Ostatní onemocnění:
 Revmatoidní artritida
 Artróza
 Ankylozující spondylartritida – morbus Bechtěrev
 Traumatické artropatie
 Nemoci látkové přeměny – dna, osteoporóza

Přípravky s přímým působením na pohybový aparát:
Gerocel kapsle, Diocel, Diocel Biominerál, Estrozin, Androzin, Sagradin, 
Supracid.

Přípravky působící nepřímo podle čínské medicíny:
Diocel, Detoxin, Intocel, Nervamin, Astomin.

Jednotlivé přípravky a jejich působení:
  Gerocel kapsle – protizánětlivé působení, enzym proteáza působí na správné udr-
žení kvality svalové tkáně, minerály omezují vznik osteoporózy. Enzymy odstra-
ňují chronická zánětlivá ložiska ve svalech, kloubech, vazech. Preparát podporuje 
regeneraci a hojení tkání. Dávkujeme 3x 1 kapsli, při akutních zánětech lze 
podávat i 3x 2 kapsle.

  Diocel, Diocel Biominerál – ovlivňují minerálové hospodářství díky ovlivnění 
funkce ledvin – ty (podle TČM) odpovídají za ukládání minerálů v kostech, tedy 
za slabé a lomivé kosti, za opožděný růst zubů, úbytek svalů na dolních kon-
četinách, problémy v podkolení, bolesti paty, ostruhy, křivící se páteř, bolesti 
v bedrech, tříslech, zánět sedacího nervu. Dávkujeme 2x 10 kapek, lze zvýšit na 
3x 10 kapek.

  Estrozin, Androzin – obsahují rostlinné hormony, které podporují tvorbu kostní 
tkáně, čímž působí proti osteoporóze. Oba harmonizují žlázy s vnitřní sekrecí, 
přes které ovlivňují metabolismus organismu. Dávkujeme 2x 10 kapek.
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  Sagradin – v některých případech působí analgeticky na svalové bolesti, funguje 
na borelie a chlamydie. Běžné dávkování je 3x 5 kapek. Při silných bolestech lze 
podat 10–20 kapek, případně i čajovou lžičku (jednorázově). Pozor – při vyšším 
překročení dávkování se může objevit zácpa!

  Supracid – kvůli překyselení organismu se mění kvalita kloubního mazu, jenž již 
není schopen kvalitně vyživovat chrupavku. Kyseliny poškozují pojivovou tkáň, 
která tvoří obal nervů. Při poškození pojiva se nervy postupně obnažují a jsou 
přímo vystaveny dráždění kyselinami. Toto dráždění se navenek projevuje jako 
bolest (například vertebrogenní potíže – onemocnění páteře, meziobratlových 
plotének, kloubní potíže…).

  Detoxin, Astomin, Intocel – z hlediska čínské medicíny ovlivňují játra. Játra zod-
povídají za šlachy, vazy, klouby.

Ovlivnění jednotlivých svalů preparáty Diochi 
(podle čínské medicíny – vychází z akupunkturních drah):

  Baktevir (plíce, tlusté střevo) – bolesti v ramenou, ztuhlé svalstvo ramen, přední 
pilovitý sval, dlouhý pažní, deltovitý, bránice, napínač povázky stehenní, kolenní 
šlachy, čtyřhlavý bederní.

  Venisfér (srdce, tenké střevo, osrdečník, tři ohně) – bolesti na lopatce a pod ní, 
svaly – podlopatkový, čtyřhlavý stehenní, břišní, střední hýžďový a velký hýžďový, 
přitahovače, sval hruškový, oblý malý, krejčovský, štíhlý stehenní, plochý lýtkový, 
lýtkový. Blokády krční páteře.

  Estrozin, Intocel, Nervamin, Astomin (slezina, slinivka, žaludek) – bolestivost 
hrudní páteře, svaly: velký prsní, zvedač lopatky, šíjové, vřetenní, široký zádový, 
trapéz, natahovač palce ruky, triceps.

  Detoxin, Astomin, Intocel (játra, žlučník) – velký prsní sval, trapézy, deltový, pod-
kolenní, rozpad kyčelního kloubu (žlučník).

  Diocel, Diocel Biominerál (ledviny, močový měchýř) – bolesti v bederní páteři, sval 
přední lýtkový, křížopáteřní svaly, přední holenní, bedrokyčelní, horní trapéz.

  Nervamin a Venisfér – řeší i psychické potíže doprovázející velmi často bolesti 
pohybového aparátu.

  Supracid – ovlivní mnohé bolestivé stavy, které jsou vyvolány překyselením orga-
nismu.
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Osteoporóza a preparáty Diochi

Osteoporózu můžeme ovlivnit těmito preparáty: 
Diocel, Supracid, Diocel Biominerál, Gerocel kapsle, Estrozin.

Jednotlivé přípravky a jejich působení:
  Diocel – ovlivňuje funkci ledvin a tím vstřebávání potřebných minerálů a hospo-
daření s nimi (vápník, fosfáty…).

 Diocel Biominerál – ovlivňuje minerálovou vyváženost organismu.

  Supracid – sépiová kost, kterou obsahuje, je důležitým zdrojem minerálů pro 
pohybový aparát. Vyrovnáním acidobazické rovnováhy upravuje vstřebávání, 
ukládání a vylučování jednotlivých minerálů v organismu.

  Gerocel kapsle – obsahuje enzymy a minerály v chelátové formě, obojí je důležité 
pro pohybový aparát.

  Estrozin (v některých případech Androzin) – upravuje hormonální rovnováhu, 
ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí (působí na štítnou žlázu i na příštítná tělíska, 
čímž ovlivňuje metabolismus vápníku v organismu – jeho ukládání a odbourávání 
v kostech).

9.  Onemocnění 
smyslových orgánů

Onemocnění:
 Onemocnění oka
 Onemocnění ucha
 Poruchy čichu

Oko, poruchy zraku – z hlediska čín-
ské medicíny patří játrům. Pokud bu-
dou játra čistá a funkční, můžeme po-
čítat s dobrým zrakem dlouhou dobu. 
Jakmile se zanesou, pak se záhy začne 
zhoršovat i náš zrak. Preparáty, které 
ovlivňují játra, ovlivňují i oči (Detoxin, 
Astomin, Intocel, Gerocel kapsle).
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Oko je složeno z mnoha struktur – z orgánů očního bulbu, jako jsou čočka, ro-
hovka, duhovka, sklivec, bělima, dále ze svalů (okohybných a svalů, které ovládají 
zornici), z cév a nervových struktur (sítnice, zrakový nerv). Detoxikace oka proto 
nebude jednoduchá. Zatížená může být jakákoli oční struktura a podle toho se od-
víjejí i oční potíže. Pokud jsou zatíženy nervové struktury, pak v detoxikaci může 
sehrát roli i Sagradin, při cévních potížích Venisfér, Intocel. Vše se odvíjí podle 
testování.

Při akutních infekčních onemocněních (například záněty spojivek, ječné zrno, 
záněty rohovky, duhovky…) se můžeme pokusit zaléčit preparáty Diochi, ale cíleně 
vytestovanými. Mnohdy se však pro rychlý postup a bolestivost musíme podrobit 
léčbě klasické. Po skončení nebo již v průběhu klasické léčby můžeme tuto dopl-
ňovat detoxikací našimi preparáty. Detoxikačními kúrami můžeme předejít vzniku 
chronických degenerativních chorob.

Ucho, poruchy sluchu – v kapitole Onemocnění ORL a dýchacího ústrojí bylo 
zmiňováno, že ucho podle čínské medicíny patří ledvinám, ale pouze vnitřní. 
Střední ucho je pod vlivem sleziny. Opakované záněty středouší souvisejí s protivi-
rovou a protibakteriální imunitou a infekčními nebo toxickými ložisky ve slezině. 
Poruchy sluchu jsou otázkou oslabení ledvin. Při pískání v uších, tzv. tinitu, je 
potřeba se zaměřit na nervové struktury ucha. 

Poruchy čichu – většinou souvisejí s onemocněním nosu, zejména s chronickými 
rýmami – vazomotorickými, alergickými, nebo s chronickým zánětem vedlejších 
dutin nosních. Často je nosní sliznice poškozena chronickým zánětem, většinou 
je zduřelá, zbytnělá a mohou na ní být i polypy. Při akutních infekcích může být 
povlečena hnisavou sekrecí. V těchto případech je potřeba řešit základní onemoc-
nění, zaléčit rýmu, zbavit pacienta alergických projevů (viz kapitola o alergických 
onemocněních – Onemocnění ORL a dýchacího ústrojí), odstranit infekční a zá-
nětlivá ložiska. Z hlediska čínské medicíny jsou poruchy čichu vázány na plíce.

Preparáty působící přímo – na akutní infekce:
  Baktevir, Sagradin, Astofresh – tyto preparáty působí proti infekci (virové, bakte-
riální i plísňové). Pokud chceme působit podle vztahů čínské medicíny, pak volíme 
i Diocel, protože ledviny ovlivňují čelní dutinu; Baktevir a Astomin, protože tlusté 
střevo souvisí s dutinou čelistní; Detoxin, Astomin u postižení zraku, protože oko 
souvisí s játry. U chronických zánětů lze použít i Gerocel kapsle.

Poruchy hmatu a chuti – souvisejí s dobrým stavem sleziny, proto při nich cíleně 
detoxikujeme okruh slezina, slinivka, žaludek.

33

004 - 09 brozura hodkova.indd   Odd3:33004 - 09 brozura hodkova.indd   Odd3:33 27.7.2011   21:32:0627.7.2011   21:32:06



10.  Onemocnění žláz 
s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí ovlivňují všechny 
pochody v organismu, umožňují tělesný, 
sexuální a duševní vývoj, fyziologické adap-
tace. Mají významné homeostatické funkce 
– udržují rovnováhu vnitřního prostředí.

Hypothalamus
Hypofýza
Štítná žláza 
Nadledvinky
Ovaria
Varlata
Slinivka

Preparáty ovlivňující hladiny hormonů – Estrozin, Androzin, Cytonic
Další vhodné preparáty – Gerocel kapsle 
Štítná žláza – časté zanesení radioaktivními prvky – Diocel Biominerál
Slinivka – viry – Intocel, Sagradin, Astomin

Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich hormony:
Hypothalamus – řídí všechny žlázy s vnitřní sekrecí
Hypofýza – adenohypofýza (přední lalok) – ACTH, MSH, LPH, STH, PRL, FSH, 
LH, TSH neurohypofýza (zadní lalok) – vazopresin (ADH), oxytocin
Štítná žláza – thyroxin, trijodthyronin, kalcitonin
Přištítná tělíska – parathormon
Nadledvinky –  kůra – mineralokortikoidy (aldosteron), glukokortikoidy (korti-
sol), androgeny, estrogeny dřeň – adrenalin, noradrenalin
Ovaria – estrogeny, gestageny
Varlata – androgeny (testosteron)
Slinivka – inzulin, glukagon 

Jednotlivé přípravky a jejich působení:
  Estrozin – harmonizuje hormonální nerovnováhu a detoxikuje téměř všechny 
žlázy s vnitřní sekrecí. Nejvíce harmonizuje ovaria a hypofýzu, dále štítnou žlázu.

  Androzin – harmonizuje téměř všechny žlázy s vnitřní sekrecí, největší působení je 
na varlata.
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 Cytonic – působí harmonizačně na ovaria, hypofýzu, štítnou žlázu.

  Gerocel kapsle – preparát, který má afi nitu ke všem buňkám všech žláz s vnitřní 
sekrecí.

  Diocel Biominerál – působí zejména na štítnou žlázu a při její zátěži radioaktiv-
ními prvky, pokud jde o detoxikaci ostatních žláz s vnitřní sekrecí, pomáhá tyto 
žlázy zbavit se těžkých kovů.

 Intocel, Astomin, Sagradin – preparáty, které detoxikují slinivku břišní.

  Supracid – ovlivněním acidobazické rovnováhy přispívá ke správné funkci organis-
mu, jednotlivých regulačních okruhů a tím ke správné funkci žláz s vnitřní sekrecí.

11. Nádorová onemocnění
Nádorová onemocnění:

 Zhoubné nádory
 Nezhoubné nádory
 Prekancerózy
 Metastázy

Je třeba si uvědomit, že preparáty působí jako 
pomocné prostředky! Nemůžeme pacientovi 
tvrdit, že jakýkoli prostředek s protinádoro-
vým působením dokáže odstranit jeho nádor, 
byť jsou účinky dané látky ověřeny laboratorně 
při pokusech. Nemůžeme pacienta odrazovat 
od léčby s falešným slibem uzdravení. To, jak 
se svým dalším životem člověk naloží, je jen a jen jeho věc. Nevzbuzujme v lidech 
falešné naděje, aby nemohlo dojít k prodlení, to znamená, aby kvůli našemu vlivu 
člověk nepromeškal chirurgickou či jinou léčbu (například expanzivní operabilní 
nádory mozku). 

Preparáty Diochi mají obrovský potenciál ohledně onkologických onemocnění. 
Osobně je podávám současně s klasickou léčbou. Díky nim dokážeme zpomalit 
růst nádoru, dokážeme detoxikovat tělo, které kvůli toxickým látkám začalo měnit 
svoje imunitní reakce. Dokážeme zmírnit následky radio- a chemoterapie. Pokud 
je organismus dostatečně čistý, není důvod, aby došlo k nádorovému bujení. Velký 
důraz bychom měli klást na užívání preparátů Diochi v rámci prevence rakoviny, 
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zejména tam, kde je zřetelný i genetický vliv (onemocnění v rodině…). Onkologic-
ká onemocnění jsou velice závažná a nehodná hazardu. Komplexní přístup včetně 
působení na psychiku (zde je opět pole působnosti preparátů Diochi) je na místě.

Preparáty s obsahem látek s laboratorně prokázaným protira-
kovinným účinkem:
Gerocel kapsle, Cytonic, Venisfér, Maytenus ilicifolia, Uncaria tomentosa, lapa-
čo červené.
 

Jednotlivé přípravky a jejich působení:
  Venisfér – obsahuje tyto rostliny s protinádorovým působením: kurkuma dlouhá, 
lapačo červené, Maytenus macrocarpa, jmelí bílé, šalvěj červenokořenná, pornat-
ka kokosová, bukvice lékařská.

  Gerocel kapsle – obsahuje enzymy (mají imunomodulační účinky, přímé působení 
na nádorové buňky je stále předmětem výzkumu; enzymy urychlují hojení po 
operaci, vstřebávání otoků a hematomů, snižují zánětlivou odpověď, odstraňují 
negativní vlivy radio- a chemoterapie a komplikace vznikající jako jejich násle-
dek). Další obsažené látky s protirakovinným účinkem – humáty, Selaginella 
doederleinii, dimethylfumarát.

  Supracid – díky vyrovnání acidobazické rovnováhy přispívá ke správné funkci 
organismu, zejména správnému fungování imunity, včetně protinádorové. Dobře 
řeší i následky onkologické léčby.

do
pl

ně
k

st
ra

vy

Co dodat na závěr? Jen přání, aby preparáty 
Diochi splnily očekávání uživatelů, aby s nimi 
byli všichni spokojeni, aby přinášely co největší 
úlevu všem, kdo ji potřebují. Hodně úspěchů!

 MUDr. Lenka Hodková
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Rejstříky
Latinské názvy
 

Acidobazická rovnováha – rovnováha 
kyselin a zásad v organismu
Acidóza – překyselení organismu
Adnexitis – zánět gynekologických 
orgánů (vaječníky, vejcovody, vazy)
Adynamie – snížená činnost, zejména 
pohybová
Akné – onemocnění mazových žlázek
Alkalóza – zásaditý stav krve
Anemie – chudokrevnost
Apendicitis – zánět červovitého 
přívěsku slepého střeva
Cefalea – bolesti hlavy
Cirhóza – zvazivovatění jaterní tkáně
Cystitis – zánět močového měchýře
Colitis – zánět střeva
Dermatitis – zánět kůže
Dysbalance – porucha rovnováhy
Dysmenorea – bolest při menstruaci
Dyspepsie – poruchy trávení
Dysbióza – narušená mikrobiální 
rovnováha ve střevě
Epigastrium – nadbřišek
Erysipel – růže – infekční onemocnění 
kůže s vysokými horečkami
Enuresis nocturna – noční pomočování

Encefalitis – zánět mozku
Fisura – prasklina
Furunkulóza – hnisavé onemocnění 
(nežity)
Gastritis – zánět žaludku
Gastroenteritis – zánět žaludku 
a tenkého střeva
Gastroezofageální refl ux – návrat 
kyselé žaludeční šťávy do jícnu
GIT – gastrointestinální trakt – trávicí 
soustava
Hepatopatie – poškození jater
Herpes – herpes virus – původce oparu
Impetigo – hnisavé onemocnění 
pokožky v obličeji
Laryngitis – zánět hrtanu
Malabsorpce – porucha vstřebávání 
látek ve střevě
Meningitis – zánět mozkových plen
Menoragie – nadměrné krvácení 
během menstruace
Metroragie – krvácení z dělohy mimo 
cyklus
Morbus – nemoc
Mastitis – zánět prsní žlázy
Nasopharyngitis – zánět nosohltanu

3
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A

B
C

Nefritis – zánět ledvin
Neuralgie – bolestivé dráždění nervů
Neurodermitis – onemocnění kůže 
provázené svěděním
Pancreatitis – zánět slinivky
Pharyngitis – zánět hltanu
Psoriasis – lupénka 
Pyelitis – zánět ledvinné pánvičky
Sinusitis – zánět vedlejších dutin 
nosních
Steatóza – ztukovatění jater
Suicidium – sebevražda
Tendinitis – zánět šlach
Tendovaginitis – zánět šlachových 
pochev

Tonsilitis – zánět mandlí – angína
Trauma – úraz
Ulcus – vřed
Ulcerózní – vředovitý
Vegetativní nervový systém – nervový 
systém inervující vnitřní orgány, 
skládá se ze sympatické 
a parasympatické části
Vertigo – závrať 
Vertebra – páteř
Venózní – žilní
Vena – žíla
Vitiligo – kožní onemocnění 
charakteristické ložiskovou ztrátou 
pigmentu

Acidóza – Supracid 
Aft y – Sagradin, Nervamin
Akné – Diozon, Baktevir, Estrozin, 
Androzin
Alergické dermatózy – Diozon
Anemie – Venisfér 
Angína – Baktevir
Angina pectoris – Venisfér 
Artróza – Gerocel kapsle, Detoxin
Astma – Astofresh, Baktevir, Gerocel 
kapsle
Ateroskleróza – Venisfér 

Bechtěrevova nemoc – Gerocel kapsle, 
Diocel, Diocel Biominerál
Bodnutí hmyzem – Diozon 
Bolesti hlavy – Sagradin, Aloisie trojlistá 

(vždy po vyloučení zánětu nebo nádoru)
Bolesti kloubů – Sagradin, Gerocel 
kapsle
Bolestivé stavy obecně – Sagradin
Bolesti v krku – lokálně i vnitřně 
Nervamin, Baktevir
Borelióza – Sagradin, Nervamin
Bronchitidy – Astofresh, Růže stolistá, 
Černohlávek obecný, Gerocel kapsle + 
Baktevir (vždy po 1 hodině)

Cirhóza jater – Detoxin
Colitis – Intocel, Sagradin, Astomin, 
Gerocel kapsle
Crohnova choroba – Sagradin, Intocel, 
Baktevir
Cystitis – Diocel, Gerocel, Smilax

Abecední seznam nemocí a potíží včetně doporučení 
preparátů k jejich léčbě 
(nejčastěji zabírající preparáty na daná onemocnění)
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F
G

CH

E

D

H

I

K

Demence – Venisfér
Deprese – Nervamin, Venisfér, 
Levamin, Baktevir
Dermatózy – Diozon clear, Diocel 
Biominerál
Detoxikace jater – Detoxin, Astomin, 
Intocel, Diocel, Gerocel kapsle, 
Nervamin
Detoxikace ledvin – Diocel, Diocel 
Biominerál, Gerocel kapsle, Androzin, 
Estrozin, Smilax lékařský
Detoxikace mozku – Venisfér, 
Levamin, Aloisie trojlistá, Gerocel 
kapsle, Nervamin, Sagradin
Detoxikace oka – Detoxin, Astomin, 
Gerocel kapsle
Detoxikace plic – Baktevir, Astofresh, 
Gerocel kapsle
Detoxikace slinivky – Astomin, 
Intocel, Gerocel kapsle
Detoxikace srdce – Venisfér, Gerocel 
kapsle, Cytonic
Detoxikace tenkého střeva – Intocel, 
Gerocel kapsle
Detoxikace tlustého střeva – Baktevir, 
Gerocel kapsle, Sagradin, Intocel
Detoxikace ucha – Diocel 
Detoxikace žaludku – Intocel, 
Astomin, Nervamin, Gerocel kapsle
Detoxikace žlučníku – Detoxin, 
Astomin, Intocel
Diabetes – Intocel, Astomin
Dysbióza, dysmikrobie – Intocel, 
Astomin, Baktevir
Dysmenorea – Sagradin
Dyspepsie – Astomin, Intocel, Burrito, 
Detoxin
Dysurie – Diocel, Gerocel kapsle, 
Sagradin

Ekzém – Diocel, Levamin, Diozon 
clear, Diocel Biominerál

Enuresis nocturna (noční pomočování 
dětí) – Levamin, Diocel
Epilepsie – Venisfér, Nervamin, 
Levamin
Erysipel – Sagradin, Diozon, Baktevir

Fisury bradavek – Diozon clear
Furunkulóza – Diozon clear

Gastritida – Intocel, Astomin, Gerocel 
kapsle

Hemoroidy – Diozon clear, Venisfér, 
Diocel
Hepatitidy – Detoxin, Intocel, Gerocel 
kapsle, Lycium chinense, Smil písečný
Hepatopatie – viz hepatitidy
Herpes – Sagradin, Intocel, Diozon 
clear
Horečka – Sagradin 
Hyperaktivita – Nervamin, Levamin, 
Diocel Biominerál
Hypertenze – Venisfér, Diocel, 
Levamin, Nervamin

Chlamydie – Sagradin
Cholesterol (zvýšený) – Venisfér, 
Astomin, Intocel
Chřipka – Baktevir, Černohlávek 
obecný, Růže stolistá, Astofresh

Impotence – Androzin, Nervamin, 
Diocel
Inkontinence močová – Diocel, Diocel 
Biominerál, Androzin, Estrozin, Smilax 
lékařský

Kameny ledvinové – Diocel, Smilax
Kameny žlučníkové – Detoxin, 
Astomin
Kašel – Baktevir, Astofresh, Růže 
stolistá, Cytonic
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L
P

R

S

M

N

O

Klimakterium – Cytonic, Estrozin, 
Androzin, Maytenus ilicifolia
Koktavost – Venisfér, Nervamin
Koliky – Sagradin, Nervamin
Kopřivka – Sagradin 
Křeče – Sagradin

Ledvinové kameny – Diocel, Smilax 
lékařský
Ledvinové koliky – viz ledvinové 
kameny
Lupénka – Diozon clear, Androzin, 
Levamin

Mastitida – Gerocel kapsle, Cytonic, 
Estrozin + Baktevir (vždy po 1 hodině), 
Maytenus ilicifolia
Menopauza – Estrozin, Cytonic
Menstruační potíže – Sagradin, 
Cytonic, Estrozin, Maytenus ilicifolia
Migrény – Sagradin, Aloisie trojlistá

Nádory – Gerocel kapsle, Venisfér, 
Cytonic, Maytenus ilicifolia
Nadváha – Astomin, Intocel, Gerocel 
kapsle, Estrozin, Androzin, Nervamin, 
Supracid
Nadýmání – Astomin, Sagradin
Návaly – Estrozin, Androzin, Cytonic
Neplodnost – Estrozin, Gerocel kapsle, 
Sagradin, Androzin, Cytonic
Nepravidelná menstruace – Estrozin, 
Androzin
Nespavost – Nervamin
Neuróza – Nervamin, Levamin, 
Venisfér
Noční pomočování – viz enuresis 
nocturna

Opar – Sagradin, Intocel, Nervamin
Opruzeniny – Diozon clear
Osteoporóza – Diocel Biominerál, 

Diocel, Gerocel kapsle, Estrozin, 
Androzin, Supracid, Cytonic

Padání vlasů – Intocel, Sagradin, 
Diocel, Estrozin, Androzin
Pálení žáhy – Supracid, Sagradin, 
Cytonic
Pankreatitis – Astomin, Gerocel 
kapsle, Intocel
Paraziti – Astomin 
Parkinsonova choroba – Venisfér, 
Nervamin
Plísně – Estrozin, Intocel, Androzin, 
Sagradin, Diozon clear, Lapačo červené
Popáleniny (1. stupně) – Diozon clear
Poruchy paměti – Venisfér, Cytonic, 
Maytenus ilicifolia
Poruchy sluchu – Diocel, Nervamin, 
Venisfér, Gerocel kapsle
Poruchy zraku – Detoxin, Intocel, 
Astomin, Gerocel kapsle, Venisfér
Premenstruační syndrom – Androzin, 
Estrozin, Cytonic
Prostata – Diocel, Androzin, Gerocel 
kapsle, Smilax lékařský
Průjmy – Sagradin, Intocel
Překyselení – Supracid
Psoriáza – viz lupénka

Rány obecně – Sagradin
Revmatismus – Gerocel kapsle, 
Sagradin, 
Roztroušená skleróza – Sagradin, 
Nervamin, Gerocel kapsle
Rýma – Baktevir, Černohlávek obecný, 
Růže stolistá

Scheuermannova nemoc – Gerocel 
kapsle, Diocel, Diocel Biominerál
Sinusitida – Gerocel kapsle
Strach – Diocel, Nervamin, Levamin
Suchá pokožka – Diozon clear, Baktevir

42

004 - 09 brozura hodkova.indd   Odd3:42004 - 09 brozura hodkova.indd   Odd3:42 27.7.2011   21:32:0827.7.2011   21:32:08



ZT

U
V

Svrab – Astofresh 
Šupiny ve vlasech – Intocel, Diocel
Štítná žláza obecně – Supracid, 
Estrozin, Diocel Biominerál

Tetanie – Diocel Biominerál
Tonsilitis acuta – Baktevir, Diocel
Traumatismy – Gerocel kapsle, 
Venisfér
Třepení nehtů – Detoxin, Intocel, 
Astomin

Únava – Detoxin, Diocel, Gerocel 
kapsle, Sagradin
Úzkost – Diocel

Vředy (gastroduodenální) – Sagradin, 
Intocel, Gerocel kapsle, Nervamin

Vypadávání vlasů – Diocel, Intocel, 
Diocel Biominerál, Estrozin, Detoxin
Výtoky – Estrozin, Androzin, Cytonic, 
Sagradin, Intocel

Zácpa – Gerocel kapsle, Cytonic
Záněty dásní – Sagradin, Gerocel 
kapsle
Záněty obecně – Gerocel kapsle
Zánět nosohltanu – Nervamin, 
Baktevir
Závratě – Venisfér, Nervamin
Zvracení – Sagradin 
Žlučníkové kameny – Detoxin, 
Astomin
Žlučníkové koliky – Astomin, Sagradin
Žlučníkové potíže – Detoxin, Astomin, 
Intocel

Bioinformační ozonová 
kosmetika Diochi

Panaderm
Krém s obsahem pryskyřic boswelie a myrhy, 

silic léčivých rostlin

Diozon clear
Čistí pleť, okysličuje buňky, ničí 

bakterie, viry a plísně
43
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1
Intocel, Sagradin

Wendita calysina

2
Detoxin, Vista clear

Lycium chinense, 
Helichrysum arenarium, 
Cymbopogon citratus

3
Diocel, 

Diocel Biominerál, 
Diocel Supracid

4
Astomin

 Aloysia triphylla

5
Astofresh, 

Astofresh tablety

6
Baktevir

Rosa centifolia, 
Prunella vulgaris

Výrobky Diochi
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7
Venisfér

Tabebuia impetiginosa, 
Citrus aurantium

8
Gerocel, 

Gerocel Bioenzym 

9
Androzin

Smilax offi cinalis

10
Estrozin, 
Cytonic

Maytenus ilicifolia, 
Uncaria tomentosa

11
Levamin

12
Nervamin

Achyrocline satureioides
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8 595 24 7 75 11 19

MUDr. Lenka Hodková pracuje jako lékař Zdra-
votnické záchranné služby v Podbořanech. Má 
atestace z anesteziologie a urgentní medicíny. 
Zajímá se o alternativní způsoby léčení, věnuje 
se akupunktuře, EAV, homeopatii, čínské medi-
cíně, makrobiotice, dietologii, Bachově květové 
terapii a detoxikačním metodám. Přednáší a pra-
videlně publikuje články v časopise Sféra a v re-
gionálním tisku. Publikaci „Praktické využití 
preparátů Diochi“ sepsala díky svým dloholetým 
úspěšným zkušenostem s přípravky Regenerace 
ve Sféře.

Vydala Diochi spol. s r. o., Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
info@diochi.cz, www.diochi.cz
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