
Meno profesora Dr.Th omasa Dávida 
je široko známe po celom svete, lebo 
so svojim starostlivo vypracovaným 
liečebným CoD protokolom ( špeciálny 
čaj CoD & Cielený Výživový Systém 
) významne prispieva k zlepšeniu 
zdravotného stavu, ba aj k vyliečeniu 
pacientov s nádorovým ochorením. Okrem 
toho si pred rokmi založil Informačné 
centrum pre rakovinu, ktoré má za úlohu 
poskytnúť relevantné informácie o vedecky 
dôkladne podložených možnostiach 
biologickej holistickej liečby rakoviny. 

CoD čaj je 100% prírodný rastlinný 
extrakt pochádzajúci z Južnej Ameriky, 
ktorý zahŕňa viacero zložiek, ako je 
napríklad „mačací pazúr“ ( Uncaria 
tomentosa). Je to exotická bylinka z Peru, 
ktorá bola medzi prvými povolená na 
posilnenie imunity. Ďalším známym 
komponentom je Lapacho ( Tabebuia 
avellanedae ), podľa domorodých indiánov 
nazývaný aj ako „strom života“ alebo 
„strom bohov“. Za posledné desaťročia 
vedci, výskumníci, výskumné ústavy, 
lekári, prírodní liečitelia dokazovali 
rôzne účinky tejto čajovej zmesi CoD a 
súvisiaceho Cieleného výživového systému 
a CoD protokolu na látkovú výmenu 
buniek, na acidobázickú rovnováhu, 
na vnútorné prostredie organizmu, na 
zabezpečenie životnej sily, na imunitný 
systém, na funkčné poruchy orgánov, na 
poruchy rovnováhy tela, ducha a duše, pre 
ľudí s nadmerným duševným, telesným, 
duchovným, chemickým a biologickým 
zaťažením.

Hlavnými piliermi tejto metódy 
je pozitívna zmena životosprávy 
a stravovania spolu s vitalizujúcou čajovou 
kúrou, ktorá zbaví organizmus jedov. 
Skúsenosti s uplatňovaním tejto metódy 
ukázali zastavenie nekontrolovateľného 
rastu buniek, ako i vzniku metastáz. 
V niekoľkých prípadoch sa dokonca 
zaznamenalo celkové zmiznutie nádorov, 

zároveň sa zlepšila kvalita pacientovho 
života. Výsledkom 25-ročného 
usilovného vedeckého výskumu 
profesora Dr. Th omasa Dávida je 
vytvorenie liečebného systému, ktorý 
účinne pomáha, komplementuje 

konvenčnú onkologickú liečbu rakoviny, 
masívne posilňuje efekt chemoterapie 
a rádioterapie, zreteľne redukuje ich 
všeobecne známe a obávané nežiaduce 
účinky. Nevoľnosť, celková slabosť, 
vírusové, bakteriálne alebo plesňové 
infekcie sa pri tom nevyskytujú vôbec 
alebo len v miernej forme. Dôležitou 
charakteristikou CoD čaju je to, že 
zabraňuje vzniku rezistencie nádorových 
buniek voči chemoterapii. 
Na svojich povrchových membránach sú 
nádorové bunky schopné seba maskovať 
pomocou špeciálnych molekúl. Tieto 
bielkovinné štruktúry sa chovajú ako 
pumpy a za účasti vápnikových iónov sú 
schopnévypudiť z vnútra nádorovej bunky 
cytotoxické lieky. Stávajú sa tým postupne 
odolnými voči podanej onkologickej 
liečbe. Bolo experimentálne dokázané, že 
prírodné látky v čajovej zmesi CoD účinne 
blokujú tieto bielkovinné pumpy a tým 
zachovajú citlivosť nádorových elementov 
voči onkologickej liečbe.

CoD protokol je tiež výborným 
prostriedkom pre udržanie zdravia, na 
primárnu prevenciu 
vzniku ochorení, 
pretože aj u zdravých 
ľudí upevňuje, 
posilňuje vlastné 
obranné mechanizmy, 
má vynikajúci 
detoxikačný účinok 
v pečeni, obličkách. 
Zlepšuje funkciu 
tráviaceho traktu, má 

mohutný protizápalový efekt, je účinným 
„vymetačom“ voľných radikálov, chráni 
bunky organizmu pred oxidatívnym 
stresom. Tento blahodarný efekt sa preto 
už roky využíva aj ako podporná liečba 
pri iných neonkologických ochoreniach, 
ako je napríklad AIDS, vírusové hepatitídy 
(prednostne typ B) alebo pri určitých 
druhoch neurodegeneratívnych ochorení 
(Alzheimerova alebo Parkinsonova 
choroba ). Ako klinický onkológ si myslím, 
že nádorová liečba bude účinná vtedy, ak 
bude pacient aktívne spolupracovať, ak 
rozhýbe aj svoje podvedomie, ak je sám 
motivovaný a presvedčený o dôležitosti 
spolupráce. V každodennej praxi mi moji 
pacienti znova a znova dokazujú, že vedia 
žiť s rakovinou a zdolať sa im ju podarí 
iba vtedy, ak z nich vyžaruje nespútaná 
energia, motivácia a viera. Vnímanie reality 
a pocity ovplyvňujú imunitný systém 
a reakcie mozgu. Pacient je aktívnou 
súčasťou liečebného procesu. Vyliečenie 
nezáleží dominantne od ošetrujúceho 
lekára, ale od pacienta. Vedec skúmajúci 
rakovinu, ošetrujúci onkológ len ukazujú 
rôzne cesty, ktoré vedú zo slepej uličky 
a tak sa stávajú súčasťou liečebného 
procesu. Základným predpokladom 
úspešnej, cielenej dlhodobej liečby 
chronických, degeneratívnych ochorení 
je holistický (celostný) pohľad na človeka, 
spoločné rozumné uplatnenie klinických 
a holistických liečebných postupov, ktoré 
budú šité na mieru, zladené a synergické. 
O to sa usiluje aj naše zdravotné stredisko 
v Dunajskej Strede, ktoré je prvým 
ofi ciálnym CoD centrom na území 
Slovenskej republiky. 
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„vyymetačom“ vooľnných  radikálov,, chráni
buunky organizmmu predd oxidatívnnym 
strresom. Tento blaahoddarný efektt sa ppreto
už roky využívaa aj akoo podpornáá lieččba
prii iných neonkkoloogicckých ochooreniiach,
akko je napríkladd AAIDSS, vírusové heppatitídyy 
(prrednostne typp BB) aleebo pri urččitýchh 
druuhoch neuroddeggeneeratívnych ochoorení 
(AAlzheimerova aleebo PParkinsonoova 
choroba ). Ako kliinickký onkológg si mmyslímm,
že nádorová lieččbaa budde účinná vteddy, ak 
buude pacient akktívvne sspolupracoovať, ak 
rozzhýbe aj svojee podveedomie, akk je ssám 
mootivovaný a pressvedčený o dôležitoosti 
spoolupráce. V kkažddodeennej praxxi mii moji 
paacienti znova aa znnovaa dokazujúú, že vedia
žiťť s rakovinou a zzdolaať sa im ju podarí
ibaa vtedy, ak z nnichh vyyžaruje nesppútaaná
energia, motivááciaa a viera. Vnímmaniee realityy 
a ppocity ovplyvňňujjú immunitný syystémm 
a rreakcie mozguu. PPacieent je aktívvnouu
súččasťou liečebnnéhho procesu. Vyyliečeenie
nezáleží dominanttne ood ošetrujúúcehho 
lekkára, ale od paaciientaa. Vedec skkúmaajúci 
rakkovinu, ošetruujúúci oonkológ lenn ukaazujú
rôzzne cesty, ktoré vvedúú zo slepej uličky 
a ttak sa stávajú súččasťoou liečebnéého
proocesu. Základdnýým ppredpokladdom 
úsppešnej, cielennej dlhoodobej liečby 
chronických, deegeeneraatívnych occhorrení 
je hholistický (ceelosstný)) pohľad naa člooveka,
spooločné rozummnéé upllatnenie kllinickkých
a hholistických liiečeebnýých postuppov, kktoré
buudú šité na miieruu, zlaadené a synnerggické. 
O to sa usiluje aaj nnaše zdravotné streedisko
v DDunajskej Streedee, ktoré je prvýým
ofi ficiálnym CoDD ceentroom na území
Sloovenskej repuubliiky. 
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MMeno pprofessoraa Dr.Th omasaa DDáávida 
je široko známme pop ceelom sveetee, llebo 
so svojimm starrostltlivo vypracovvaanýým
liečebnýmm CooD pprotookolom (( ššpeeciálny 
čajj CoD & Cielený n VýVýživový SSyysttém
) vvýznammne pprispiep vaa k zlepšeenniuu 
zdravotnného sstavvu, ba aj k vyllieečeeniu
paacientovv s náádororovýým ochorreníím. Okrem
tohho si prred rookmmi zaaložil Infforrmmačné 
cenntrum pre rrakkovio nuu, ktoré mmmá zza úlohu
pooskytnúúť releevanantnéé informááccie o vedecky 
dôôkladnee poddložžeenýcch možnosstiach 
bioologickkej hooliststickeej liečby rrakooviny.
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naapríkladd „maačaaccí paazúr“ ( UUnncaaria 
tommentossa). Jee too exootická byllinnkka z Peru, 
ktoorá bolla meedzzi pi rvvými povvollenná na
poosilneniie immunnityit . ĎĎalším znnáámmym
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koomponeentomm jee Lappacho ( TTabbeebuia 
aveellaneddae ), pododľa ddomoroddýýchh indiánov 
naazývanýý aj akko „„stroom životaa““ allebo 
„sttrom bohovv“. ZZa poosledné ddeesaaťročia
veddci, výýskummnííci,c výýskumnéé úústtavy, 
lekkári, prrírodnní llieči iteelia dokaazoovvali
rôzzne účiinky tejtoto čajjovej zmmessi CCoD a
súvvisiaceeho CCieleenéhho výživoovéého systému
a CCoD prrotokkoluu na llátkovú vvýýmmenu
buuniek, nna aciidobobázicckú rovnnovvááhu,
naa vnútorné pprostrs eddie organnizzmmu, na
zabbezpeččenie živovotneej sily, naa immuunitný 
sysstém, nna funnkčnčné pporuchy oorrgáánov, na 
pooruchy rovnnovááhy ttela, duchhaa a duše, pre
ľuddí s naddmerrnýým dm uuševnýmm, ttellesným, 
duuchovnýým, cchememickkým a bioolloggickým 
zaťťaženímm.
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ODBORNÉ LEKÁRSKE PORADENSTVO A KONZULTÁCIA

I. TELEFONICKY - 0911 571 415

II. OSOBNÁ KONZULTÁCIA  S ODBORNÝM LEKÁROM

Podrobnejšie informácie poskytneme telefonicky

(0917 580 636 - Mgr. Sylvia Borárosová) e-mail: lemov2@gmail.com • http//:www.cod-sk.com

Tel./fax: 031-550 6827, mobil: 0917/580 636
(pracovné dni: 08:00 – 16:00 hod.)

LEMOVO s.r.o.
Ružová 277

929 01 Dunajská Streda

Novinka


