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AVISO AO LEITOR 
Isto não são dicas médicas, mas sim pautas baseadas 
na naturopatia, na nutrição ortomolecular e na biorressonância.

Por favor, consulte ao seu médico para obter dicas médicas.

Saiba também que estas dicas não implicam necessariamente 
que a medicina oficial esteja de acordo com elas.

Os testes e medições feitos não são análises clínicas nem 
provas médicas, e não vão coincidir necessariamente com 
estes; simplesmente estão baseadas na biorressonância e nas 
investigações de Hulda Clark.

Os nossos resultados estão baseados no ensaio com o 
sincrómetro. O nosso objetivo é ajudar os pacientes no seu 
caminho para a saúde. Por esta razão, também testamos 
produtos e oferecemos conclusões legalmente não relevantes 
sobre a qualidade dos mesmos.

Mediante os métodos reconhecidos pelas autoridades, apenas 
um laboratório pode oferecer resultados neste sentido.

De acordo com as investigações de Hulda Clark, o sincrómetro 
pode detectar traças de poluição. Isto quer dizer que as 
quantidades podem ser pequenas demais para ser detectadas 
em laboratório.

O sincrómetro não oferece resultados quantitativos sobre as 
substâncias contidas no produto. Isto só poderia ser obtido num 
laboratório.

O teste de saliva ou de pessoas não constitui um diagnóstico 
médico. Pode ser chamado teste bioenergético. Este sistema de 
medição não está relacionado com a medicina ortodoxa 
ocidental e, portanto, para esta medicina, não tem relevância 
nem reconhecimento.





INTRODUÇÃO 

Qual é a idade que queremos aparentar ter neste 
momento? E de que forma? A Dra. Hulda Clark 
achava que o corpo humano é feito para chegar 
até os 140 anos de idade: 140 anos saudáveis.

Mas se a verdadeira vida dos humanos tivesse 
uma duração de entre 100 e 140 anos, todos nós 
faríamos mais esforços por envelhecer de forma 
mais saudável e enérgica. E certamente, ter uma 
boa aparência não custa tanto!

Hoje em dia conhecemos numerosos fatores que 
contribuem ao envelhecimento a nível celular: os 
radicais livres derivados do stress oxidativo, por 
exemplo. É possível reduzir o stress oxidativo e 
envelhecer com mais graça.

Este livro detalha as causas do stress oxidativo e o 
que nós podemos fazer para reduzi-lo e reverter o 
processo de envelhecimento.
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Para funcionar adequadamente, as células do nosso 
organismo devem encontrar-se em estado reduzido (o 
oposto de oxidado). No metabolismo celular, 
especialmente as mitocôndrias (onde a energia é 
produzida) fabricam continuamente moléculas 
oxidantes, denominadas radicais livres ou ROS (do 
inglês reactive oxygen species). Para esta produção 
não alterar a homeostase, gerando assim um terreno 
orgânico oxidado, o organismo dispõe de sistemas 
antioxidantes, tanto enzimáticos como não 
enzimáticos. Quando a produção de radicais livres 
supera a capacidade das defesas antioxidantes do 
organismo, estamos a falar de stress oxidativo. Este 
excesso de radicais livres oxida o ADN, as proteínas e 
a gordura que estão presentes no nosso organismo, 
alterando as suas funções e provocando perigosas 
mutações.

O QUE É O ENVELHECIMENTO ORGÂNICO?
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O envelhecimento é uma acumulação de estas 
moléculas danificadas, com a deterioração 
progressiva dos mecanismos de reparação, e a 
causa disto começam a aparecer as doenças 
ligadas à velhice e a deterioração orgânica.
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O stress oxidativo é consequência tanto da formação 
excessiva de radicais livres como da diminuição da 
atividade dos sistemas de defesa antioxidante do 
organismo.

Alguns dos fatores que promovem a formação 
excessiva de oxidantes no organismo são as radiações 
ionizantes, a ingestão abundante de ácidos gordos 
poli-insaturados (incluídos os omega 3), uma 
alimentação baseada nos hidratos de carbono, o 
consumo de frutose (incluída a proveniente de fruta, 
mel e melaço) e a ingestão excessiva de metionina. 
Vamos agora detalhar cada um deles:

PORQUE É QUE SE PRODUZ O 
STRESS OXIDATIVO?
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A) As radiações ionizantes: Inducem à perda de um
eletrão na molécula de oxigénio O2, dando origem ao
anião superóxido O2.

São radiações liberadas pelos átomos, e podem estar 
em forma de onda eletromagnética, como os raios gama 
e os raios X, ou também em forma de partículas (como 
as partículas alfa, as beta ou os neutrões).

Todos os seres humanos estamos expostos a possíveis 
fontes naturais de radiação ionizante, como a água, o 
solo ou a vegetação, e também a fontes artificiais (raios 
X, etc.).

A radiação natural pode provir de numerosas fontes, 
como as mais de 50 substâncias radioativas presentes 
no nosso entorno (solo, ar e água), às quais estamos 
expostos diariamente.
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Na natureza há incontáveis elementos radioativos; por 
exemplo, no solo há rochas de fosfato de urânio, as 
quais são mais abundantes do que achamos. Os 
átomos de urânio quebram-se por um processo 
natural, e os elementos que surgem deste rompimento 
também são radioativos, mas diferentes. Cada novo 
elemento vai quebrar-se novamente, produzindo novos 
elementos e novas formas de radiação.

O urânio é muito reativo com o fosfato, e por isso 
encontramos rochas de fosfato de urânio. Um dos 
elementos criados a partir do rompimento do urânio é 
o radão, um gás.

Nós (humanos, animais e plantas), ao viver na 
superfície, encontramo-nos no meio de abundantes
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elementos radioativos, e portanto estamos a respirar, a 
comer e especialmente a beber radioatividade. Na 
grande maioria de águas (incluídas garrafas de água 
mineral), a Dra. Clark encontrou elementos radioativos 
da familia do radão, como o tório, o rádio, o bismuto, o 
polónio e o chumbo radioativo, e por isso na terapia 
Clark damos muita importância a beber água 
proveniente de destilador ou de filtro de osmose 
inversa, para proteger a saúde.

Há elementos que podem não ser encontrados nas 
provas, a menos que se procurem em combinação 
com outros elementos como o cério, os fosfatos, etc.

Cada elemento radioativo faz um tipo de dano próprio 
no nosso corpo. O gás radão, quando o inalarmos (o 
que é habitual em certas zonas rochosas), produz por 
sua vez chumbo radioativo, bismuto, etc. O chumbo 
adere-se aos nossos ossos, o polónio que reage com o 
cério forma a “semente de todos os tipos de cancro e 
de infinidade de doenças degenerativas”.
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A melhor maneira de ajudar o organismo a eliminar a 
radioatividade é tomar, juntos, selénio (200 mcg), 
hortênsia (355 mg) e roseira brava (575 mg) durante 
uma refeição, preferivelmente o pequeno-almoço.

Na tabela apresentada (Pág. 40) encontramos um 
programa completo de suplementação antienvelhe- 
cimento de fácil realização.
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B) Os ácidos gordos poli-insaturados: São muito

suscetíveis à oxidação, devido à presença de ligações

duplas. A propensão à oxidação dum ácido gordo é

diretamente proporcional ao número de ligações duplas.

Devido à campanha de difamação desencadeada contra

as gorduras saturadas, o consumo de ácidos gordos

poli-insaturados tem aumentado consideravelmente por

mais de 50 anos. Porém, as gorduras saturadas

carecem de ligações duplas e portanto são muito mais

estáveis frente à oxidação, menos propensas ao

enrançamento, enquanto os óleos vegetais como o de

girassol, milho, soja, cártamo, etc., enrançam-se com

muita facilidade.
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O mesmo processo de enrançamento que se produz 
dentro da embalagem ao longo do tempo também se 
pode produzir no interior do organismo. Se há 
moléculas extremamente nocivas, sem dúvida 
nenhuma estas moléculas são os produtos resultantes 
da oxidação dos ácidos gordos poli-insaturados. O 
malondialdeído, o hidroxinonenal, o hidroxihexenal, os 
prostanos e os furanos são alguns destes produtos, os 
quais entre outras coisas são potentes mutágenos 
(compostos capazes de alterar as estruturas do ADN).

Quando Hugh Sinclair realizou um famoso 
experimento, durante o qual se alimentou apenas de 
cavala, foca e frutos do mar, os seus níveis de 
malondialdeído após a finalização do mesmo eram 50 
vezes superiores ao normal, e com o senso de humor 
britânico disse que, apesar de o malondialdeído ser 
causa de deformações no feto, não tinha medo de 
engendrar filhos deformes, pois a sua taxa de 
espermatozoides desceu até 0 (as células germinais 
são as mais sensíveis ao stress oxidativo do 
organismo todo), e se além disso usamos os óleos 
com alto teor de ligações duplas (como o de girassol) 
para fritar, a quantidade de radicais livres preformados
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que ingerimos com os fritos é arrepiante. Apesar do 
terror às gorduras que impera hoje em dia, devido a 60 
anos de manipulação e campanhas contra o colesterol, 
as gorduras são uma fonte de energia muito mais 
eficiente e limpa do que a glicose, desde um ponto de 
vista metabólico. A produção de energia a partir das 
gorduras gera menos radicais livres do que a mesma 
energia obtida a partir da glicose. Porque? Para 
entendê-lo, devemos saber de modo geral como é que 
se produz a energia no organismo.

A glicose e os ácidos gordos não são fontes de energia 
propriamente ditas: geram equivalentes reduzidos 
(NADH e FADH2) que vão ceder hidrogénio na cadeia 
de transporte de eletrões. O NADH incorpora-se no 
complexo 1 da cadeia de transporte de eletrões, 
enquanto o FADH2 incorpora-se no complexo 2. A 
maior parte das espécies reativas de oxigénio 
(oxidantes) gera-se no complexo 1.
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Portanto, quanto maior for a quantidade de energia 
produzida no mesmo, maior será o stress oxidativo 
sofrido pela célula.

A utilização de ácidos gordos como substrato 
energético aumenta a atividade do complexo 2 e reduz 
a do complexo 1 em comparação com a glicose. 
Resultado: menor produção de espécies reativas de 
oxigénio. Reduzindo a ingestão de hidratos de carbono 
e aumentando a de gordura, diminuímos a atividade do 
complexo 1 e aumentamos a quantidade de energia 
gerada no complexo 2 (“energia limpa”).
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C) Frutose: Numerosos estudos, tanto em humanos
como em animais, revelam que a ingestão de frutose
aumenta os níveis de stress oxidativo.

Além disso, a frutose é dez vezes mais propensa à 
glicação do que a glicose. Os produtos finais de 
glicação avançada, como a frutosamina, glicosepane, 
hemoglobinas glicadas, etc., são uma das causas 
principais do envelhecimento e deterioração dos 
tecidos. Os produtos finais de glicação avançada estão 
implicados na génese da disfunção endotelial, o 
Alzheimer e as doenças renais.

Mas, e a fruta? Não é antioxidante? Realmente, à luz 
dos conhecimentos atuais, não podemos continuar a 
considerar a fruta como o alimento ideal e perfeito que 
achávamos que era. O alto teor de frutose presente na 
maioria das frutas é razão de peso para limitar o seu 
consumo; mesmo dentro do campo do veganismo e do 
crudiveganismo elevaram-se vozes contra o consumo 
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abundante de fruta, como Gabriel Kousens, Brian 
Clement ou Robert Young.
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Embora seja verdade que a fruta produz um aumento 
da capacidade redutora do plasma após o seu 
consumo, este aumento é devido principalmente ao 
aumento do ácido úrico resultante da fosfatação da 
frutose no fígado. Para poder ser metabolizada, a 
frutose tem de passar a frutose-1-fosfato; o fosfato 
provém do ATP. Quando o ATP perde todo o fosfato, 
fica apenas a adenosina (o ATP é trifosfato de 
adenosina), e a adenosina é só uma purina (adenina) 
ligada a uma ribose. Portanto, a frutose induz uma 
degradação massiva de ATP que libera grandes 
quantidades de adenosina que finalmente se 
transformará em ácido úrico, e o ácido úrico é o 
principal antioxidante plasmático. Por isso, o efeito 
antioxidante da fruta, além de ser transitório, é 
enganador, pois um pedaço de carne ou peixe daria o 
mesmo resultado. 

MAS A FRUTA NÃO CONTÉM 
ANTIOXIDANTES?
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Além disso, a pequena quantidade de vitamina C que a 
fruta aporta fica anulada pela elevação da glicemia que 
esta produz, pois mesmo uma leve hiperglicemia 
depois da ingestão reduz drasticamente a captação da 
vitamina C pelos tecidos. 

Curiosamente, uma investigação publicada na revista 
Rejuvenation Research* descobriu que uma dieta 
levemente cetogénica (muito baixa em hidratos de 
carbono), similar à de Atkins, melhorou o estado 
antioxidante do sangue em mulheres, num periodo de 
duas semanas.

*(Nazarewicz RR, Ziolkowski W, Vaccaro PS, Ghafou-
rifar P. Effect of short-termketogenicdietonredox 
status of human boood. Rejuvenation Res. 2007 
Dec; 10(4/:435-40). 

Em parágrafos anteriores vimos como uma 
alimentação predominantemente glicídica com alto teor 
de frutose aumenta o stress oxidativo. Porém, não 
devemos cair no erro de restringir os hidratos de carbono
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e aumentar a ingestão de proteína. Primeiro, 
porque um 50 % da proteína consumida transforma-
se em glicose, e segundo, porque ao aumentar a 
ingestão de proteína aumentamos de forma 
simultânea a ingestão de metionina. De todos os 
aminoácidos, a metionina é o mais suscetível à 
oxidação. Além disso, uma ingestão elevada de 
metionina aumenta os níveis de homocisteína, uma 
molécula altamente oxidante e tóxica, implicada na 
patogénese da disfunção endotelial, a doença de 
Alzheimer e a esquizofrenia. A restrição de 
metionina a 80 % em roedores diminui a produção 
de espécies reativas de oxigénio no complexo 1, a 
formação de 8-oxo-2’-desoxiguanosina, a formação 
de carbonilos (produtos derivados da oxidação de 
proteínas) e a instauração dos ácidos gordos em 
mitocôndrias (reduzindo portanto a peroxidação 
lipídica). Quando se produz a oxidação da metionina, 
forma-se metionina sulfóxido, uma molécula tóxica 
que deverá ser reduzida pela enzima metionina
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sulfóxido redutase. Para termos uma ideia da 
importância desta reação, os ratos veem a sua 
esperança de vida reduzida e os seus níveis de stress 
oxidativo aumentados. Portanto, conclui-se que a 
ingestão excessiva de proteína leva-nos a um 
envelhecimento orgânico acelerado.

Em última instância, os níveis de stress oxidativo são 
determinados pelo sistema de defesa antioxidante 
(este sistema compõe-se de sistemas enzimáticos e 
não enzimáticos. Os sistemas enzimáticos são os mais 
importantes, com diferença). 

As principais enzimas antioxidantes são a catalase, 
superóxido dismutase, glutationa peroxidase, 
glutationa redutase e glutationa-s-transferase. A 
catalase encarrega-se de degradar o peróxido de 
hidrogénio (água oxigenada) em água e oxigénio; a 
superóxido dismutase encarrega-se de dismutar o 
superóxido, formando peróxido de hidrogénio. A 
glutationa peroxidase neutraliza toda classe de 
peróxidos, tanto o peróxido de hidrogénio como os 
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derivados da oxidação de ácidos gordos e 
numerosos tóxicos, mediante a combinação com o 
tripéptido glutationa. Depois, a glutationa redutase 
encarrega-se de regenerar a glutationa oxidada 
para que possa voltar a atuar como substrato da 
glutationa peroxidase.

Muitas destas enzimas requerem selénio 
(glutationa peroxidase), ferro (catalase), zinco, 
cobre e manganésio (superóxido dismutase). A 
falta destes oligoelementos conduz a uma 
inatividade relativa destas enzimas, e a 
consequência disto é um aumento dos níveis de 
stress oxidativo. Devido à sua semelhança, os 
metais pesados competem com os iões como o 
ferro, o zinco, o cobre e o manganésio, ocupando o 
lugar deles na enzima e inibindo a sua atividade.
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Sempre que se fala de antioxidantes, costuma-se 
mencionar o último polifenol na moda, derivado de 
uma árvore exótica ou um crustáceo estranho, 
extratos de frutas tropicais, etc. Porém, não se está 
a ter em conta que a capacidade de neutralização 
de espécies reativas destes compostos é incapaz 
de igualar à atividade frenética destas enzimas, 
capazes de neutralizar milhares de radicais livres 
por segundo.
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Poderíamos dizer que os antioxidantes não 
enzimáticos são “de usar e deitar fora”: reagem 
com o radical livre em questão e ficam 
neutralizados. São como a abelha que crava o 
ferrão uma vez e depois morre. Por outro lado, os 
sistemas antioxidantes enzimáticos são como a 
vespa, capaz de ferroar centenas de vezes. E, 
para estes sistemas enzimáticos funcionarem em 
pleno, é essencial uma adequada concentração 
celular de selénio, zinco e manganésio, dos quais 
é muito habitual ter um défice. Além destes 
minerais, a quantidade de glutationa disponível 
(péptido formado por glicina, ácido glutâmico e 
cisteína) é um dos principais fatores limitadores da 
atividade antioxidante do nosso corpo.

Por sua vez, os níveis de glutationa estão 
diretamente relacionados com os de cisteína.
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Por tanto, em última instância, uma grande parte 
do poder redutor e desintoxicante da célula 
depende de ter uma quantidade adequada de 
cisteína.

Por outro lado, é fundamental que o ferro que se 
encontra no nosso organismo seja “ferroso” e não 
“férrico” (oxidado), e por isso qualquer programa 
antienvelhecimento tem de incluir o MSM (para 
ajudar a transformar o ferro férrico em ferroso).

Os sistemas antioxidantes enzimáticos são a 
primeira linha de defesa contra os radicais livres. 
Em segundo lugar estão os antioxidantes não 
enzimáticos como o ácido úrico, as vitaminas 
antioxidantes como o ácido ascórbico, ácido alfa-
lipóico, a vitamina A, a vitamina E, a bilirrubina e as 
proteínas plasmáticas. Finalmente, em ordem de 
relevância estariam os fitoquímicos consumidos 
através da dieta, como polifenóis, antocianinas, 
etc.
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A lista seria interminável, em todas as doenças 
degenerativas produz-se um aumento da produção 
de espécies reativas de oxigénio e uma diminuição 
da capacidade de defesa antioxidante. Alguns dos 
transtornos mais destacados são:

 Doenças neurodegenerativas: Parkinson,
Alzheimer, esclerose múltipla, esquizofrenia,
etc.

 Cancro.

 Envelhecimento acelerado.

 Menor capacidade de recuperação após o
treino desportivo.

 Arteriosclerose.

 Cataratas e retinopatia.

 Dano hepático e renal.

CONSEQUÊNCIAS DO STRESS 
OXIDATIVO PARA 

O ORGANISMO



Terapia Clark  29

 Complicações próprias da diabetes.

 Infertilidade (as gónadas são muito sensíveis
ao stress oxidativo).

 Transtornos de tiróide (as espécies reativas
do ácido tiobarbitúrico resultantes da
peroxidação lipídica desempenham um papel
determinante).

 Imunodepressão e menor resistência a
qualquer classe de agressor externo.

 Deterioração da pele, rugas.

 Redução da esperança de vida.



Tendo em conta o anteriormente exposto, quaiquer 

tratamento que possamos considerar racional deverá 

ser projetado em função do seguinte:

Primeiro, evitar a produção desnecessária de radicais 

livres mediante uma dieta de baixo teor glicémico, 

muito baixa em frutose, não mais de 2 peças de fruta 

diárias, adequada em proteínas (não mais de 0,8 g por 

kg de massa magra) e que aporte a maior parte das 

calorias em forma de gordura.

Em casos de transtornos neurodegenerativos, uma 

dieta cetogénica (sem hidratos de carbono) é muito 

eficaz, alcançando uns níveis sanguíneos de beta 

hidroxibutirato (o principal corpo cetónico) de 80 

mg/100 ml.

Para atingir estes níveis, a ingestão de hidratos de 

carbono deve ser restrita a não mais de 10 g diários.

•-----------------:· 
Terapia Clark 30 

COMBATER O STRESS OXIDATIVO
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Quando a maior parte das calorias provém das 
gorduras, limitamos a atividade do complexo 1. 
Não devemos esquecer que, tanto quanto 
possível, temos de tentar depender mais do 
complexo 2 da cadeia de eletrões e menos do 
complexo 1. Ou seja, mais gordura e menos 
hidratos de carbono.

Para combater o stress oxidativo no cérebro, 
podemos recorrer ao óleo de coco ou aos 
triglicéridos de cadeia média, os quais são 
capazes de atravessar a barreira hematoencefálica 
e portanto permitem que o cérebro (especialmente 
os astrócitos) cubra parte dos seus requerimentos 
energéticos a partir das gorduras e não dependa 
tanto da glicólise. Em casos de doença de 
Alzheimer, o óleo de coco e os triglicéridos de 
cadeia média já provaram ser extraordinariamente 
eficazes. É muito simples: as pessoas com 
Alzheimer apresentam uma atividade escassa das 
enzimas glicolíticas, e por isso os neurónios não 
recebem energia suficiente. Mediante o óleo de 
coco e os triglicéridos de cadeia média, aportamos 
uma fonte de energia alternativa que fornece 
diretamente acetil coenzima A, evitando o obstáculo
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que supõem as enzimas glicolíticas. 
Literalmente, é um atalho metabólico.

A FDA aprovou no ano 2009 um produto 
denominado Axona, concebido para tratar doentes 
de Alzheimer. O produto consiste basicamente numa 
preparação de triglicéridos de cadeia méia em forma 
solúvel.

Deverá limitar-se a ingestão de ácidos gordos poli-
insaturados, utilizando exclusivamente óleo de coco 
ou azeite de azeitona; se for este último, é melhor 
ser a variedade picual, pois contém menos ácidos 
gordos poli-insaturados e mais hidroxitirosol (um 
potente antioxidante que confere sabor picante ao 
óleo). Deverá suprimir-se completamente a ingestão 
de óleo de semente de uva, linhaça, cártamo, argão, 
girassol, soja e muitos mais, mesmo que sejam de 
primeira pressão em frio ou biológicos. Realmente, 
ninguém deveria consumir este tipo de óleos, devido 
ao seu alto teor de ácidos gordos poli-insaturados.
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A escassa vitamina E que possam aportar não 
compensa de modo nenhum o aumento de 
lipoperóxidos que provocam. Os fritos também 
deverão ser limitados quanto possível.

Serão de grande ajuda suplementos como a betaína 
clorídrica, a piridoxina, a cianocobalamina e o ácido 
fólico (estas 3 últimas estão presentes no suplemento 
denominado complexo B), para manter os níveis da 
perigosa homocisteína inferiores a 3 micro moles por 
litro.

Uma vez reduzida ao mínimo a produção de espécies 
reativas de oxigénio, o passo seguinte é reforçar a 
primeira linha de defesa antioxidante, ou seja, os 
sistemas enzimáticos. Como? Mediante o aporte 
adequado de selénio, zinco, manganésio, vitamina C, 
vitamina A e vitamina E, os quais são de grande 
utilidade como ativadores enzimáticos, além do 
suplemento MSM (metilsulfonilmetano), que ajuda a 
converter o ferro férrico em ferroso no organismo, o 
qual é beneficioso para nós.

Outro fator crucial é a disponibilidade duma quantidade 
suficiente de cisteína, precursora da importantíssima 
glutationa.
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A proteína de soro tem demonstrado aumentar os 
níveis de glutationa e a atividade da glutationa 
peroxidase em virtude da alta biodisponibilidade da 
cisteína presente em esta proteína. Numerosas 
investigações confirmaram que o ácido alfa-lipóico 
aumenta os níveis de glutationa e também o rácio 
glutationa reduzida/glutationa oxidada. A 
suplementação com glutationa não resulta tão efetiva 
como pareceria inicialmente, pois não é absorvida de 
forma eficiente no trato digestivo a menos que seja 
ingerida em doses consideráveis. A Dra. Hulda Clark 
utilizava a glutationa com muito sucesso para tratar o 
coma hepático, mas com doses de 15 g numa única 
tomada. O ácido alfa-lipóico, que é em si um 
magnífico e potente antioxidante capaz de atuar tanto 
em meios lipídicos como aquosos, estimula também a 
síntese de glutationa de forma muito eficaz. Não se 
pode pedir mais: O ácido alfa-lipóico não deve faltar 
em nenhum programa nutricional destinado a diminuir 
o stress oxidativo.

Uma vez reforçada a primeira linha de defesa 
antioxidante, o passo seguinte será melhorar o nível 
de vitaminas antioxidantes, como a vitamina A, a 
vitamina C e a vitamina E. A vitamina E será eficaz a 
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partir das 200 unidades internacionais. Porque 
escolhemos a vitamina E, o ácido ascórbico ou a 
vitamina A em lugar de muitos outros antioxidantes 
como a criptoxantina, epigalocatequingalato, polifenóis, 
antocianinas, extrato de alecrim e outras panaceias?    
É muito simples, na hora de escolher os antioxidantes 
que vamos utilizar, devemos priorizar e dar preferência 
aos que são essenciais. O organismo não pode 
prescindir de modo nenhum da vitamina A, a vitamina E 
ou o ácido ascórbico; estas vitaminas são 
indispensáveis.

O mesmo não se pode dizer doutros antioxidantes 
como os distintos carotenoides ou fitoquímicos, tão 
publicitados hoje em dia.

Por muito eficazes que sejam, não são imprescindíveis 
para o organismo e também não são substâncias 
ortomoleculares, pois não fazem parte dos tecidos nem 
dos humores.

Resulta incongruente administrar antioxidantes não 
essenciais quando a pessoa apresenta défice dos 
essencias. A falta de vitamina A, ácido ascórbico ou 
vitamina E é extremamente comum entre a população. 
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Além disso, o ácido ascórbico, a vitamina A ou a 
vitamina E não atuam apenas como antioxidantes: 
desempenham outro tipo de funções como 
cofatores, reguladores da expressão génica e o 
crescimento, etc. Em suma, o ácido alfa-lipóico, a 
vitamina E, a vitamina A e o ácido ascórbico 
(vitamina C) garantirão uma defesa antioxidante 
mais do que suficiente, desde que sejam 
administrados nas doses recomendadas.
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Nos últimos anos, descobriu-se que muitos agentes 
oxidantes exercem um efeito antioxidante ou 
beneficioso devido à hormese. A hormese é um 
fenómeno caraterizado pelo facto de que uma dose 
baixa dum tóxico exerce um efeito contrário ao 
produzido por doses altas. Assim, ao submeter o 
organismo a certo grau de stress oxidativo, este 
reage incrementando a atividade das suas defesas 
antioxidantes; o resultado final é um aumento do 
poder redutor, como se fosse uma espécie de 
vacina.

Devemos saber que, para afastar tanto o 
envelhecimento como as doenças, além de evitar a 
oxidação, o organismo conta também com a sua 
capacidade oxidativa no seu “arsenal de defesas” 
para manter a saúde e especialmente para lutar 
contra as doenças degenerativas.

A oxidação é “queimar”, seja tirando um eletrão ou 
adicionando um átomo de oxigénio. Esta função 

OS OXIDANTES TAMBÉM 
SÃO NECESSÁRIOS
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orgânica de oxidação serve tanto para nos 
desintoxicarmos de diferentes tóxicos que podem 
resultar imunossupressores como também para 
transformar os alimentos que ingerimos em energia.

As defesas antioxidantes descem à medida que as 
enzimas P450 degeneram pela falta de ferro oxidante, 
a qual aparece por combinação com o tóxico 1-10 
fenantrolina, produzido pela parasita Áscaris no 
organismo.

Quanto tomarmos um oxidante como o lugol ou o 
inositol, deveremos separá-lo pelos menos 4 horas da 
tomada dos antioxidantes, pois têm efeitos opostos.

Temos de saber que os culpáveis do facto dos 
oxidantes (tão necessários para manter a nossa 
saúde e a do nosso sistema imunitário) diminuírem 
notavelmente no organismo (especialmente nos 
doentes com patologias degenerativas como o 
cancro) são alguns corantes. Por isso é importante, 
se quisermos manter a nossa saúde, evitar as fontes 
de corantes, como o leite, as gelatinas e os refrescos.

A Dra. Clark relacionou o consumo destes alimentos 
ricos em corantes com a alta incidência de leucemias
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nas crianças, as quais consomem mais produtos 
de estes tipos do que os adultos.

Uns dos maiores investigadores da medicina, o Dr. 
William F. Koch, considerava que as pessoas 
idosas tinham défice de certos oxidantes, o qual 
podia incidir negativamente na sua saúde, 
diminuindo a correta metabolização dos alimentos 
e na eliminação de tóxicos. Por outro lado 
encontrou uma maior proliferação de bactérias 
patogénicas nos organismos nos quais a 
capacidade oxidante tinha diminuído de forma 
notável.

Tanto a vitamina B1 como a B2 e a B6 fazem parte 
da importante cadeia de oxidação dos alimentos no 
organismo. Se estes não se oxidarem 
adequadamente, o corpo não disporá de energia 
para manter um funcionamento correto e o 
envelhecimento celular acelerará.
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 Tome as cápsulas com um copo de água, durante
ou depois das refeições, exceto a cisteína, que
dever ser tomada 20 minutos antes do almoço.

 A duração recomendada do programa antioxidante
é de 3 meses, mas pode ser prolongado à vontade.

 O programa pode ser repetido quantas vezes
quiser.

 Em caso de ter perguntas sobre este programa,
consulte um terapeuta.

PRODUCTO 

1 1-0-0

2 1-0-0

3 1-0-0

4 1-0-0

5 0-1-0

6 0-2-0

7 1-1-1

8 1-0-0

9 0-1-0

10 1-0-0

11 1-0-0

12 0-1-0

13 0-0-1

VITAMINA A (4.000 UI)

VITAMINA C (1 g)

VITAMINA E (400 UI)

SELÉNIO (200 mcg)

ZINCO (30 mg)

CISTEÍNA (500 mg)

BETAÍNA CLORÍDRICA (350 mg)

ÁCIDO ALFA-LIPÓICO (350 mg)

MANGANÉSIO (10 mg)

HORTÊNSIA (350 mg)

ROSEIRA BRAVA (575 mg)

MSM (650 mg)

INOSITOL (500 mg)

PEQUENO-
ALMOÇO-

ALMOÇO-JANTAR

Indicacções: 

PROGRAMA CLARK 
ANTIENVELHECIMENTO



Terapia Clark  41

16,0 

21,0 

15,0 

18,0 

21,0 

20,0 

20,0 

22,0 

22,0 

26,0 

22,0 

31,0 

PEIXE 
20,0 

17,0 

17,0 

21,0 

19,0 

16,0 

OVO
Ovo de galinha 12,0 

CARNES, AVES, CAÇA
E DERIVADOS DE CARNE

Porco (lombo)

Porco (magro)

Cordeiro (costeleta)

Cordeiro (perna/costela)

Vitela (magra)

Frango (coxa)

Frango (peito)

Coelho

Chouriço

Salame

Fiambre cozido

Presunto curado

Boqueirão fresco

Peixe-galo

Pescada fresca

Pescadinha fresca

Sardinha fresca

Truta fresca

CONTEÚDO DE PROTEÍNAS POR 100 
GRAMAS DE PARTE COMESTÍVEL
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LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS
4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

11,0 

18,0 

32,0 

29,0 

17,6 

5,0 

5,0 

4,0 

4,0 

5,0 

CEREAIS E DERIVADOS
5,0 

8,0 

8,0 

3,9 

Leite pasteurizado

Leite gordo UHT

Leite meio gordo UHT

Leite magro UHT

Queijo fresco (de Burgos)

Queijo fundido (porções)

Queijo manchego curado

Queijo manchego semicurado

Queijo para sandes

Iogurte natural gordo

Iogurte natural magro

Iogurte aromatizado (sabor...)

Iogurte gordo com fruta

Iogurte magro com fruta

Arroz

Pão normal

Pão de forma

Bolachas tipo “Maria”
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LEGUMES 
22,7 

20,0 

24,0 

7,0 

8,9 

8,2 

HORTALIÇAS, VERDURAS E BATATAS
 6,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,9 

2,0 

1,3 

0,9 

3,0 

1,9 

Feijão seco

Grão-de-bico seco

Lentilha seca

Feijão cozido

Grão-de-bico cozido

Lentilha cozida

Alho

Cebola

Cogumelo

Endívia

Aspárago em lata

Aspárago cozido

Feijão verde

Alface

Tomate

Batata

Pimento vermelho

Pimento verde

Espinafres

Feijão verde
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FRUTA 
1,0 

1,0 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

1,0 

0,6 

CONSERVAS DE PEIXE
22,0 

23,0 

11,0 

26,0 

11,0 

24,0 

CONSERVAS DE FRUTA
1,0 

0,0 

CONSERVAS DE VERDURA
0,9 

1,0 

Morango

Quivi

Maçã

Melão

Laranja

Pêra

Banana

Uva

Anchova em azeite

Atum em azeite

Berbigão ao natural

Bonito em azeite

Mexilhão em escabeche

Sardinha em azeite

Pêssego em calda

Ananás em calda

Tomate ao natural

Tomate frito
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