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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

A arteriosclerose costuma ser silenciosa e 

assintomática, até ocorrer um desastre. 

É considerada o fato principal das doenças 

cardíacas e doutras dolências, muitas vezes fatais.

As varizes são tratadas como se fossem apenas um 

incómodo e que simplesmente se podem resolver 

cirurgicamente, mas são uma prova da existência de 

problemas circulatórios mais graves.

Costumamos pensar no colesterol em relação com a 

arteriosclerose, mas há muitos mais fatores 

contribuintes: homocisteína alta, processos de 

inflamação ou excesso de ingestão de proteínas 

(que também são mal metabolizadas). Este pequeno 

manual vai dar-lhe uma guia exata para cuidar 

destes fatores e ter um sistema circulatório são e 

forte.
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Os bilhões e bilhões de células que compõem o 

nosso organismo requerem um fornecimento 

constante de nutrientes, sem os quais morreriam 

em minutos. Este fornecimento vital é feito 

mediante um prodigioso conjunto de condutos: as 

artérias.

Da limpeza e da ausência de obstruções desde 

conjunto depende em grande parte a saúde geral 

de qualquer ser vivo. Não é em vão que William 

Osler, eminente médico canadiano, considerado 

um dos médicos mais importantes de todos os 

tempos, disse que “O homem tem a idade das 

suas artérias”.

ARTERIOSCLEROSE
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Já passaram mais de 100 anos desde que Osler 

estampou o seu saber nesta máxima tão acertada, 

mas continua e continuará a ser irrefutável.

Apesar da importância dum sistema arterial limpo 

para a saúde em geral e a longevidade, o ser 

humano nunca para de vulnerar e sujar este 

sistema desde que nasce.

¿QUAIS SÃO OS FATORES QUE 
PREJUDICAM AS ARTÉRIAS? 

PORQUE É QUE SE PRODUZ A 
ARTERIOSCLEROSE?

Felizmente, estas questões foram resolvidas há 

décadas, e portanto hoje em dia, se conhecermos 

as causas, podemos erradicar completamente os 

transtornos circulatórios. Neste contexto não 

podemos deixar de mencionar o tão difamado 

colesterol. Verdadeiramente o colesterol é o 

responsável da arteriosclerose e as suas várias
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consequências, como enfartes, derrames, 

apoplexias...? 

O que há de certo nisso? Como já aconteceu 

muitas vezes ao longo da história da ciência, o 

efeito foi confundido com a causa. Embora seja 

certo que nas lesões arterioscleróticas 

encontramos depósitos de colesterol, além de 

muitas outras substâncias, isto não quer dizer que 

o colesterol seja o causante da lesão. Pelo

contrário, como sabemos agora, é um mecanismo

de defesa que o organismo utiliza em último

recurso para selar pequenos desgarres e fissuras

na túnica interna das artérias. Seria mais sensato

investigar nas causas destes microtraumas.

Agora vamos enumerar e detalhar todos os fatores 

que irritam e danifican o interior das artérias, 

provocando que, ao longo dos anos, estas deixem 

de ser condutos lisos e amplos para serem como 

grutas, estreitas e rugosas.
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Primeiro de tudo, temos de esclarecer o que 

estamos a dizer quando falamos em excesso de 

colesterol. Embora oficialmente sejam 

considerados como excessivos os níveis acima de 

220 mg/dl, esta quantidade obedece mais a 

intereses farmacológicos do que a razões 

fisiológicas. É verdade que demasiado colesterol 

pode arruinar a saúde arterial, mas... quanto é 

“demasiado”? Um nível superior aos 300 mg/dl. 

Existem pessoas que padecem o que chamamos 

“hipercolesterolemia congénita”, um transtorno 

caraterizado por níveis extremamente altos de 

colesterol, até 500 mg/dl. Perante esse excesso de 

colesterol, o organismo deposita esta substância 

na pele dos cotovelos e das pálpebras, formando 

protuberâncias (xantoma), e também nas artérias...

O EXCESSO DE COLESTEROL?
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Por isso, além dalguns casos concretos, os níveis 

de colesterol não são preocupantes... mesmo que 

estiverem acima de 250!

De qualquer maneira, se seguirmos à letra o 

programa exposto seguidamente, os níveis de 

colesterol descerão ostensivelmente, no caso de 

serem elevados. O tratamento à base de estatinas 

é uma absoluta aberração. A melhor forma de 

baixarmos os níveis de colesterol é estimularmos a 

sua excreção hepática através da bile e evitarmos 

a reabsorção no intestino. Finalmente, é preciso 

esclarecer que o colesterol ingerido através 

da dieta não exerce uma influência significativa 

sobre os níveis sanguíneos de colesterol. 

Porém, a maioria dos alimentos ricos em 

colesterol não são demasiado idóneos para a 

saúde arterial nem para a saúde em geral; não 

pelo colesterol, mas por outros motivos, como o 

seu teor de purinas ou ácido araquidónico.
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Esta é a raiz da patologia vascular! Durante anos, 

os nutricionistas e cardiologistas alertaram-nos 

contra o consumo de gorduras saturadas e 

colesterol, e agora também temos uma corrente 

que responsabiliza os hidratos de carbono, 

especialmente os refinados, com boas razões. 

Porém, exceto os naturistas e alguns bioquímicos e 

médicos isolados, ninguém tem levantado a voz 

contra o consumo dum excesso de proteína.

Em primeiro lugar, desde inícios do século XX, há 

experimentos (como os de Hindhede, Chittenden, 

McCay, Terroin e Hegsted) nos quais fica patente 

que as quantidades recomendadas atualmente são 

a olhos vistos excessivas.

O EXCESSO DE PROTEÍNA
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Estas recomendações datam do período da pós-

guerra dos anos quarenta, quando existia um risco 

de desnutrição, e esta quantidade foi 

sobredimensionada para estabelecer uma margem 

de segurança.

Mas a quantidade de 1 g diário de proteína por kg 

de peso resulta excessiva, máxime quando chega 

incluso com uma quarta parte disso, 0,25 g diários 

por kg, e o que é mais controverso, de origem 

vegetal.

Lothar Wendt demonstrou que qualquer excesso 

de ingestão proteica, na qual é muito fácil cair, 

pode depositar-se nas membranas basais e 

assentar as bases da hipertensão arterial e da 

arteriosclerose, entre muitos outros transtornos. 

Em última instância, isto depende da capacidade 

ureogénica do fígado. Oficialmente, aceita-se que 

todo excesso de proteína que não for utilizado para 

substituir e construir tecidos é metabolizado para                   
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gerar energia, e o amoníaco resultante do processo

é transformado em ureia e eliminado por via renal. 

Porém, a capacidade de metabolizar e excretar 

aminoácidos é muito variável entre uma pessoa e 

outra. As pessoas com pouca capacidade para 

sintetizar ureia serão mais propensas a desenvolver 

arteriosclerose que as pessoas com um 

metabolismo eficaz, após a mesma ingestão 

proteica. Porém, qualquer ingestão proteica acima 

das nossas necessidades, mesmo que a pessoa 

tenha a capacidade para excretar esse excesso, 

não traz beneficio nenhum e apenas cansa os 

nossos órgãos, especialmente os rins e o fígado.

Como dizíamos antes, o excesso de proteína pode 

acumular-se nas membranas basais. As 

membranas basais são como uma malha que 

separa os tecidos epiteliais do sangue, e através da 

qual deve passar este para atingir estes tecidos. 
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Quando esta membrana acumular o excesso de 

proteína não excretado, fica obviamente 

engrossada, e portanto, se a situação persistir, o 

sangue terá dificuldades para atravesá-la, sendo 

então preciso o coração redobrar os seus esforços 

para impulsar o sangue. Este proceso é conhecido 

como hipertensão arterial.

As artérias mais finas recebem os nutrientes 

diretamente do sangue, extraindo-os através das 

membranas basais. Se esta membrana se tornar 

mais grossa, os nutrientes chegarão com maior 

dificuldade, e as artérias (pela falta de nutrientes) 

serão mais propensas à esclerose.

Este processo também contribui enormemente para 

o transtorno conhecido como resistência à insulina, 

o prelúdio da diabetes tipo 2. Evidentemente, 

quando manifestar este transtorno, os médicos 

reduzem os hidratos de carbono da pessoa, mas 

nada dizem sobre as proteínas.



Terapia Clark  16

O excesso de inflamação tem como resultado o 

dano da parede arterial e a formação de placas de 

colesterol e cálcio para reparar estas lesões.

Como moderar a inflamação? Limitando os níveis 

de ácido araquidónico.

Isto se consegue da seguinte forma:

 Evitando as gorduras animais em geral.

 Eliminando completamente os óleos ricos em

ácidos gordos da série omega 6, como o óleo

de girassol, milho, gergelim, semente de uva,

abóbora, cártamo... mesmo sendo de primeira

prensagem a frio.

O EXCESSO DE INFLAMAÇÃO



 Controlando a secreção de insulina, que

estimula a síntese do ácido araquidónico. De

facto, o nível de insulina em jejum é um dos

parâmetros mais preditivos do enfarte cardíaco.

Quanto maiores forem os níveis, mais provável

é o enfarte. É matemático.
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Em síntese, os únicos óleos saudáveis são o 

azeite e o óleo de coco.

Já foi proposto restringir a ingestão de hidratos 

de carbono para controlar a secreção de 

insulina. É uma má ideia, se restringirmos os 

hidratos de carbono, indefectivelmente teremos 

de aumentar a ingestão de alimentos proteicos, 

com todos os inconvenientes que isso traz. É 

muito melhor aumentar a tolerância à glicose e a 

sensibilidade à insulina, para evitar assim 

uma secreção excessiva. Felizmente, temos 

muitos para aumentar a tolerância aos 

carboidratos.
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São os poupadores de insulina. Falaremos nisso 

mais à frente. Mas sobretudo queremos condenar 

categoricamente o funesto açúcar, a pastelaria, os 

bolos e o consumo cotidiano de pão e bolachas. 

Temos de obter os nossos hidratos de carbono das 

frutas (até 2 por dia), verduras, tubérculos e cereais 

não processados, e não destas aberrações 

gastronómicas.

O excesso de insulina acontece porque o fígado é 

incapaz de absorver a glicose circulante da corrente 

sanguínea. Para compensar esta situação, o 

pâncreas aumenta a secreção de insulina, para o 

fígado responder e captar a glicose.

Este excesso de insulina, porém, gera um alto nível 

de inflamação no resto do organismo, ao estimular 

em excesso a síntese de ácido araquidónico.
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É similar a uma conversa entre várias pessoas, uma 

das quais fosse surda. Para essa pessoa poder 

participar na conversa, os outros teriam de levantar 

a voz, e isso resultaria molesto e estontearia os que 

não são surdos.

A causa principal de o fígado se tornar 

insulinoresistente é o engrossamento da membrana 

basal, devido ao excesso de proteínas que impede a 

insulina de atingir a membrana celular, além da 

ingestão de gorduras saturadas, que provoca rigidez 

na mesma e dificulta a entrada da insulina na célula. 

O ácido araquidónico também favorece a resistência 

à insulina, e assim é fácil cair num círculo vicioso.

Os ácidos gordos omega 3 bloqueiam a síntese de 

ácido araquidónico, além de muitos outros efeitos 

beneficiosos. É por isso que são os grandes aliados 

da saúde cardiovascular.
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Mas com uma ingestão ocasional de peixe azul 

não se obtêm resultados palpáveis. A dose eficaz é 

de vários gramas diários. Neste sentido, não 

servem de nada 1 ou ó 2 pérolas de óleo de peixe, 

é preciso mais, em torno de 9-15 pérolas por dia. A 

melhor forma de saber se a dose ingerida é correta 

é realizar um perfil de ácidos gordos.
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A homocisteína é um derivado do aminoácido 

metionina, o qual está presente em grande 

quantidade nas proteínas animais e nas sementes 

oleaginosas, especialmente no gergelim. A 

homocisteína provoca grandes danos nas artérias, 

e investigações recentes associam esta substância 

com outras patologias degenerativas, esquizofrenia 

e envelhecimento.

Os níveis ótimos de homocisteína deveriam ser 

inferiores a 3 mMol.

A melhor forma de baixar estes níveis é mediante 

uma ingestão adequada de vitaminas B6, B12 e 

ácido fólico, além de não ingerir mais de 0,8 g de 

proteína por kg de peso.

HOMOCISTEÍNA
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Os radicais livres também desempenham um papel 

importante na génese da arteriosclerose. No 

entanto, devemos advertir, mesmo correndo o risco 

de parecermos demasiado reiterativos, que a 

ingestão excessiva de proteína animal excerce um 

grande stress oxidativo, devido ao metabolismo da 

referida metionina e do seu derivado, a 

homocisteína.

Outro fator que supõe um grande stress oxidativo 

são os fritos, especialmente se se cozinharem com 

óleo de girassol ou de milho. Também não 

podemos esquecer o tabaco. Mas há um fator 

aterogénico insuspeito e mais importante: a água

OUTROS FATORES A 
TER EM CONTA
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corrente. A água corrente contém minera 

is inorgânicos que formam depósitos calcários 

nas artérias, e o cloro adicionado também gera 

um grande stress oxidativo nas artérias e 

esgota os nossos antioxidantes, como a 

vitamina C e a vitamina E. Paralelamente à 

agua corrente, também devemos descartar a 

água proveniente de filtros alcalinizantes, pela 

mesma razão. Temos de saber que o organismo 

não se alcaliniza bebendo água alcalina, a qual é 

claramente nefasta para a saúde. Para equilibrar 

o nosso pH, é muito mais importante ter o 

fígado e os rins perfeitamente limpos.

Recomendamos, para ter uma saúde adequada, 

a água proveniente de destilador ou de filtro 

de osmose inversa.
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 Beber exclusivamente água proveniente de 

destilador ou de filtro de osmose inversa, e 

também cozinhar exclusivamente com ela.

Além de consumir diariamente:

 Vitamina C: 2-3 gramas com cada refeição é

uma boa dose.

 Complexo B: 530 mg. 1 cápsula ao pequeno-
almoço.

 Ácidos gordos omega 3, de 9 a 15 pérolas
diárias (embora o ideal seja fazer um perfil de
ácidos gordos).

 Vitamina E: 400 unidades ao pequeno-almoço.

 Vitamina A: 4000 unidades ao pequeno-almoço.

PLANO DE AÇÃO PARA 
PREVENIR A

ARTERIOSCLEROSE
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 Selénio: 400 mcg ao pequeno-almoço.

 Óxido de magnésio: 300 mg com cada
refeição.

 Lisina: 1 g antes de cada refeição com o

estômago vazio (20 minutos antes).

Podemos adicionar também (pois são coadjuvantes 
para este protocolo):

 Coenzima Q10 (30 mg): ao pequeno-

almoço, almoço e jantar.

 Extrato de alho: 1 cápsula ao almoço.

 Extrato de ginkgo: 1 cápsula ao almoço.

O programa acima exposto está inspirado nos 

ensinamentos dos pioneiros da nutrição 

ortomolecular e nas investigações da Dra. Clark. 

Todos os nutrientes indicados são imprescindíveis 

para obter bons resultados.
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Os profanos da nutrição poderiam considerar estas 

recomendações exageradas, tanto pelas doses 

indicadas como pela quantidade de nutrientes 

utilizados. Nada mais longe da verdade. Devemos 

ter em conta que estamos a tentar reverter em 1 ou 

2 anos um processo cuja formação demorou várias 

décadas.
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*20 minutos antes

PRODUTO 
DOSAGEM DIÁRIA

PEQUENO-ALMOÇO-
ALMOÇO-JANTAR

1 1-0-0

2 1-0-0

3 0-1-0

4 0-1-0

5 0-0-1

6 1-1-1

7 1-1-1

8 1-0-0

9 3-3-3

10 1-0-0

11 2-2-2*

PROTOCOLO CONTRA A 
ARTERIOSCLEROSE

VITAMINA B COMPLEX

VITAMINA E 

EXTRATO DE ALHO

EXTRATO DE GINKGO 

COENZIMA Q10 (30 mg)

MAGNÉSIO 

VITAMINA C

SELÉNIO 

OMEGA 3

VITAMINA A 

LISINA
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O transtorno que vamos tratar agora tem um 

interesse especial, pois apresenta uma alta 

incidência na população atual e, ultrapassando o 

ponto de vista estético, supõe uma alteração 

circulatória que pode trazer por sua vez muitos 

outros transtornos.

As varizes constituem uma afeção que manifesta 

um estado geral de toxemia orgânica e a presença 

de patógenos. Por isso, no tratamento de esta 

doença, deveremos manter uma abordagem 

holística dirigida à depuração e sanação de todas e 

cada uma das células do nosso corpo, e não 

apenas das veias das pernas.

VARIZES
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“Variz” é a denominação da dilatação patológica e 

crónica das veias de qualquer parte do organismo. 

Para compreender porque se produz esta dilatação, 

vamos fazer agora uma revisão muito simples da 

fisiologia circulatória. 

O coração impulsa o sangue através das artérias 

para enviar aos tecidos o oxigénio e outros 

nutrientes necessários, e estes tecidos, por sua 

vez, devolvem à circulação dióxido de carbono e 

outras substâncias, através das veias. Portanto, 

vemos que a circulação acontece apenas numa 

direção. A fim de o sangue não recuar no seu 

percurso, as veias têm uma série de válvulas que 

impedem o refluxo. Porém, por diversos motivos 

nos quais vamos aprofundar mais à frente, as veias 

podem perder o tom quando o tecido conjuntivo que 

as compõe ficar débil e distendido. Este estado de 

lassidão patológica traduz-se numa perda de 

estanquidade das válvulas, pois quando a veia se 



Terapia Clark  31

dilatar, as linguetas das válvulas ficam mais 

distanciadas e permitem o retrocesso do sangue. 

O sangue, ao recuar, estanca e gera pressão, o 

que distende ainda mais a veia. Esta torna-se 

incapaz de cumprir a sua importante função de 

conduzir o sangue para o ventrículo direito do 

coração.

Antes dissemos que o fator desencadeador das 

varizes é a fraqueza do tecido conjuntivo. Quando 

este tecido se encontrar são, é compacto, e visto 

sob o microscópio é similar a uma tela de seda fina 

e densa, na qual quase não se pode apreciar a 

trama. Porém, há várias causas que podem fazer 

com que este tecido fique distendido e fraco; 

aumentado milhares de vezes, é semelhante a 

uma tosca tela de serapilheira.
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Tradicionalmente considerava-se o tecido 

conjuntivo como um simples tecido de suporte e 

enchimento, sem outra função que a estrutural. 

Porém, graças à microscopia eletrónica, os 

cientistas conseguiram aprofundar na intimidade 

do organismo e das suas células, e descobrir os 

mecanismos subjacentes da saúde e da doença.

Este progresso tecnológico supôs uma verdadeira 

revolução da compreensão das funções 

desempenhadas pelo tecido conjuntivo. 

Realmente, este tecido não se limita a exercer 

como cimento ou andaimaria entre as células, mas 

é um verdadeiro “superórgão”, encarregado de 

coordenar a defesa geral dos tecidos e de 

armazenar muitos tóxicos que ficam à espera de 

ser metabolizados e excretados pelos órgãos 

emuntórios.

PORQUE É QUE APARECEM 
AS VARIZES?
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Mas o que é que acontece se as toxinas se 

armazenarem a um ritmo mais rápido do que 

podem ser excretadas? O tecido conjuntivo fica 

saturado e, com o tempo, enfraquecido. Quando 

este fenómeno acontecer na pele, formam-se 

rugas e flacidez; se acontecer no estômago, 

aparecem dilatações, hérnia de hiato, etc.; se 

estiver localizado nas artérias, gera-se um 

aneurisma; se afetar o pulmão, aparece o 

transtorno conhecido como enfisema, etc. A 

dilatação é sinónimo dum tecido conjuntivo 

intoxicado!

Apesar do exposto, não devemos esquecer que 

muitas vezes o tecido conjuntivo debilita-se porque 

o organismo carece da quantidade ótima de
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nutrientes necessários para asíntese de colagénio. 

Estes nutrientes são o magnésio, a vitamina C e o 

aminoácido L-lisina. 

Se nos focarmos numa abordagem 

homotoxicológica, as varizes constituem uma fase 

de depósito de toxinas no tecido venoso e, graças 

às investigações da Dra. Clark, este depósito de 

toxinas está sempre acompanhado duma 

parasitose.

Pode-se desintoxicar o organismo? Pode-se 

reverter todo o dano causado aos tecidos? Claro 

que sim! Mas são precisos tempo e determinação. 

Porém, a maioria das pessoas desejam liberar-se 

das varizes rapidamente e recorrem a métodos 

que oferecem resultados imediatos. Sejam quais 

forem, estes métodos estão baseados em fechar a 

veia, de forma que não contenha sangue e termine 

por se atrofiar e por ser reabsorvida. Esse é o 

fundamento do tratamento esclerosante, do laser, 

da crioesclerose, da injeção de microespuma...
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Estes tratamentos não eliminam a causa e portanto 

não evitam as recidivas nem impedem que o resto 

das veias se tornem varicosas. De facto, até 

favorecem o surgimento de novas varizes, pois ao 

eliminar uma parte do sistema venoso, o resto do 

sistema terá de bombar o mesmo volume de 

sangue com menor quantidade de condutos, e 

portanto estes acabaram por ficar sobrecarregados 

e dilatados por causa do excesso de pressão 

resultante.

Além disso, estaríamos a cometer um grande erro 

se acharmos que já estamos curados por termos 

eliminado a manifestação externa dum transtorno. 

Embora não nos apercebamos, a mesma causa 

que debilitou o tecido conjuntivo, a mesma causa 
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responsável duma circulação deficiente, os 

mesmos tóxicos, os mesmos patógenos, as 

mesmas carências que determinaram um processo 

concreto, amanhã poderiam afetar outros órgãos 

se nós não fizermos nada para eliminá-los.

Concretamente, o mesmo terreno toxémico e 

infecioso que propiciou o surgimento das varizes 

poderá afetar o resto dos órgãos e produzir 

transtornos muito mais graves. Aqui entramos 

diretamente no correto critério naturopático que 

afirma acertadamente que as diferentes doenças 

são apenas manifestações locais dum processo 

muito mais amplo que afeta o organismo em geral.

Se extirparmos um tecido no qual havia toxinas ou 

parasitas depositadas, enquanto não os 

eliminarmos e continuarmos a introduzi-los no 

sistema, essas toxinas e parasitas mudarão a sua 

localização e afetarão outro órgão.
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Em síntese, assim são a toxemia e a parasitose: 

apenas uma causa, milhares de manifestações.

Existem, porém, fatores capazes de predispor, 

embora seja de forma muito secundária, o 

desenvolvimento de varizes. Estes fatores são a 

gravidez, o sedentarismo, ficar em pé muito tempo, 

a roupa apertada, o hábito de se sentar com as 

pernas cruzadas, o aquecimento doméstico 

intenso, os braseiros...

Com exceção da gravidez, estas são causas 

secundárias que só podem favorecer o surgimento 

de varizes se houver uma alteração prévia do 

tecido conjuntivo. 

Como indicámos anteriormente, felizmente hoje em 

dia temos meios de primeira ordem para depurar e 

desparasitar os tecidos. Uma medida fundamental 

é uma alimentação hipotóxica, livre de alimentos 

processados e que garanta várias evacuações 

intestinais diárias. 
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A obesidade é outro fator que, por sua vez, 

desencadeia e acelera o surgimento de varizes. A 

prisão de ventre é também um fator que, por sua 

vez, desencadeia e acelera o surgimento de 

varizes. A prisão de ventre não é apenas 

responsável da génese das varizes, mas também 

de praticamente qualquer patologia.

Uma das melhores formas de otimizar o fluxo 

venoso em todo o organismo é mediante o 

protocolo Clark de limpeza hepática (pág. 48). 

Porém, temos de enfatizar que este método, 

apesar de ser sumamente beneficioso e 

completamente inócuo se se realizar 

adequadamente, requer uma série de pautas muito 

precisas para resultar verdadeiramente eficaz e, 

por outro lado, deve ser repetido várias vezes.

Com isto queremos apenas advertir o leitor, pois 

atualmente circulam publicações que expõem este 

método tão magnífico duma forma excessivamente 
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simples e superficial, omitindo detalhes duma 

importância transcendental.

Um fator importante que temos de ter em conta é a 

presença de parasitas, que podem alterar de forma 

grave a circulação de retorno quando estiverem 

instaladas nas válvulas venosas. Estamos a falar 

da parasita Onchocerca volvulus, a qual está 

também implicada em muitos processos 

degenerativos, especialmente linfomas, tanto 

Hodgkin como não Hodgkin.

Em síntese, para uma veia recuperar a sua 

funcionalidade, é preciso:

1º Eliminar o Onchocerca volvulus mediante um 

protocolo de limpeza intestinal (Clark) (pág. 44).

ONCHOCERCA 
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2º Fortalecer o colagénio e fluidificar o sangue, ao 

mesmo tempo em que descongestionamos o 

fígado, realizando várias limpezas hepáticas da 

Dra. Clark (separadas pelo menos três semanas 

entre elas), para assim favorecer o sistema porta 

hepático e estimular a circulação venosa em todo o 

organismo. 

Para fortalecer o colagénio, é muito útil a vitamina 

C em doses de 1-2 g em cada refeição, e a lisina 

(2 g 20 minutos antes duma das refeições).

É possível melhorar a fluidez do sangue mediante 

a ingestão de ácidos gordos omega 3 (de 9 a 15 

pérolas diárias), e curcuma (também três cápsulas 

ao pequeno-almoço, almoço e jantar), com um 

marcado efeito anti-inflamatório.
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Não devemos esquecer que a prisão de ventre é 

um dos principais fatores que favorecem o 

surgimento de varizes, pois favorece a congestão 

das veias do abdómen, especialmente a veia porta.
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Protocolo de Limpeza Intestinal (Pág. 44).

 1-2 g de vitamina C em cada refeição.

 9-15 pérolas diárias de omega 3, ao

pequeno-almoço ou almoço.

 2 g de lisina, 20 minutos antes do jantar.

 3 cápsulas de curcuma ao pequeno-almoço,

almoço e jantar.

Uma vez terminada a limpeza intestinal, serão 

realizadas as limpezas hepáticas (pág. 48), e 

continuaremos com a suplementação (vitamina C, 

omega 3 e curcuma) durante vários meses, exceto 

o mesmo dia da realização de cada limpeza

hepática.

Passo 1º 

Passo 2º 

AS VARIZES
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*No 2º passo é muito recomendável a utilização do

Varizapper da Dra. Clark, pelo menos 60 minutos

diários (informação na página 56).
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Ingredientes: 

 Tintura de nogueira (Clark) (depois de abrir o
frasco, guarde-o no frigorífico).

 Curcuma (Clark)

 Funcho (Clark)

 Enzimas digestivas (Clark)

 Betaína (Clark)

 Óxido de magnésio (Clark)

 Lugol (Clark.), se não for alérgico ao iodo

 Cáscara sagrada (Clark)

 Óleo de orégão  (Clark)

LIMPEZA INTESTINAL (CLARK)
 (Duração 25 dias)
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Cada dia, antes do pequeno-almoço, durante 
uma semana: 

Do dia 1 ao dia 5 do protocolo:

Tomar 1 colher de sopa de tintura de nogueira 

dissolvida num copo de água fresca, beber 

devagar.

Os dias 8, 12, 16, 20 e 24, tomar 3 colheres de 

sopa.

Todos os dias, durante o pequeno almoço

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de cáscara sagrada
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Todos os dias, durante o almoço: 

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio

6) Tomar 5 gotas de óleo de orégão, sempre dentro

duma cápsula vazia, preparada no momento da

tomada e com o estômago cheio.

Todos os dias, durante o jantar: 

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína
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5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio

+ 

Lugol (Clark): Tomar 6 gotas, 4 vezes por dia, em 

meio copo de água e fora das refeições.
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 Tomar no pequeno-almoço uma comida muito

ligeira, que não contenha gorduras nem

proteínas (o ideal é uma salada ligeira sem

temperar, ou um bocado de verdura).

 Não comer nem beber nada a partir das 14

horas. Beber suficiente antes dessa hora para

não sentir sede à tarde.

 Diluir 4 colheres de sopa de sulfato de magné- 

sio heptahidratado ou sais de Epsom (Clark)

LIMPEZA HEPÁTICA (CLARK)

Realmente, não existe apenas uma limpeza 

hepática, mas sim muitas variantes baseadas nos 

mesmos princípios, os quais são basicamente a 

indução duma intensa descarga de bile mediante a 

ingestão de azeite e sumos cítricos. De todas elas, 

a mais eficaz é a exposta pela Dra. Hulda Clark 

nos seus livros. Vamos detalhá-la seguidamente:
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em ¾ de litro de água ou, no caso de 

preferirmos cápsulas (por causa do sabor 

amargo dos sais), será preciso 1 frasco (60 

cápsulas).
 Às 18 horas, tomar uma quarta parte da

mistura. É importante aquecê-la ligeiramente

no banho-maria o guardá-la numa garrafa

térmica, pois é mais eficaz quente; no caso de

tomar cápsulas de sais de Epsom, serão 15 as

que deveremos ingerir com um copo de água.

 Às 20 horas, tomar outra dose da mistura de

sais de Epsom e água.

 Às 21:45, espremer um pomelo até obter

aproximadamente 180 ml de sumo

 Adicionar aproximadamente 160 ml de azeite

virgem extra de primeira prensagem a frio. Se

se ozonizar o azeite (uns 10 minutos), a

eficácia da limpeza será maior, pois eliminará

os ovos de parasitas que se podem encontrar
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nos canais biliares, mas não é estritamente 

necessário. Pode-se adicionar à mistura uma 

quantidade de 2 g de ácido cítrico para 

aumentar a eficácia, pois o ácido cítrico 

favorece a contração da vesícula biliar.

O LIMÃO NÃO TEM O MESMO EFEITO, POIS 

FAVORECE A CONSTRIÇÃO DO 

COLÉDOCO. Este é um grande erro de alguns 

naturopatas que recomendam eliminar os 

cálculos da vesícula com azeite e sumo 

de limão.

 Verter a mistura num recipiente com tampa,

agitar energicamente e beber em seguida toda

a mistura duma só vez.

 Deitar-se imediatamente de costas e não

levantar-se até 45 minutos depois.
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 Uma garrafa de água quente sobre o lado

direito ajudará na dilatação dos ductos

hepáticos, e portanto na drenagem do fígado e

da vesícula.

 Em breve começarão uma série de evacuações

aquosas nas quais serão eliminados cálculos

que podem ter o tamanho dum berlinde. A cor

destes varia de verde escuro para ocre.

 Ao levantar-se (não antes das 6 horas), tomar

uma terceira dose de sais de Epsom e água.
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 Às 8 horas (ou 2 horas depois da terceira

dose), tomar a última dose de sais de Epsom e

água.

 Às 10 horas (ou 2 horas depois da quarta

dose), pode-se tomar um pouco de sumo de

fruta misturado com água. É recomendável

adicionar 2 g de ácido cítrico para obter assim

um efeito extra e poder eliminar cálculos

adicionais.

 Às 11 horas poderá comer uma refeição

ligeira. Convém sublinhar que durante a

limpeza não se deve comer nem beber

absolutamente nada exceto o sumo de pomelo

e os sais de Epsom diluídos em água.

 É preciso ficar em casa, pois durante a

limpeza vamos ter de evacuar frequentemente.
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 Não se deve realizar se não evacuamos

normalmente há vários dias, ou em caso de

doença aguda.

 Não se deve realizar sem termos realizado

a desparasitação ou a limpeza intestinal

Clark nos dias anteriores. Um fígado com os

ductos cheios de parasitas não vai responder

perante a limpeza hepática e possivelmente

não vai expulsar nenhum cálculo, ou poucos.

 O fígado pode considerar-se limpo se

depois de 3 limpezas hepáticas consecutivas

já não expulsa cálculos.

 Para uma maior efetividade, as primeiras

3-4 limpezas hepáticas devem ser realizadas

cada 3-4 semanas.
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 Depois, é recomendável realizar a limpeza

hepática 1 vez cada 6 meses, como profilaxia.

 A recomendação de tomar abundante sumo de

maçã, mirtilo ou ácido málico para ajudar na

disolução dos cálculos não tem qualquer

fundamento, apesar de estar muito enraizada.

Além disso, o sumo de maçã e o sumo de

mirtilo aportam grandes quantidades de frutose,

a qual não beneficia de modo nenhum as

funções hepáticas.

 Não podemos esquecer que a frutose aprese

nta efeitos similares ao álcool, com a diferença

de que “não embriaga”.

A melhor forma de ajudar a abrandar e diminuir o 

tamanho dos cálculos intrahepáticos e de vesícula, 

nos casos em que a litíase é muito marcada e os 

cálculos estão muito calcificados, é a ingestão de 

taurina e IP6 (inositol hexafosfato). 
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A primeira em doses de 6 g diárias espalhados em 

3 tomadas, antes das refeições (30 minutos); o 

segundo dissolvendo 20 gotas em água 2 vezes 

por dia, além de aproximadamente 6 g diárias de 

vitamina C (ácido ascórbico). Esta combinação é 

especialmente eficaz para dissolver cálculos 

biliares. A ingestão de doses de várias gramas de 

curcuma por dia também exerce um efeito similar. 

É importante a curcuma ser de qualidade 

farmacêutica, como a que é vendida em forma de 

suplemento alimentar, e não a que é vendida a 

granel ou como especiaria. É melhor ser 

encapsulada, pois o seu forte sabor faz com que 

seja difícil tomar várias gramas por dia.
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O varizapper é um aparelho gerador de 

frequências criado pela Dra. Clark, cuja 

aplicação tem 3 efeitos positivos:

 Emite um varrimento de frequências que elimina

patógenos do organismo.

 Aporta polaridade norte, a polaridade correta

para a saúde, pois quando um órgão adoece, a

sua polaridad vai virando para sul.

 Estimula o nosso sistema imunitário, ativando os

glóbulos brancos.

VARIZAPPER
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FORMAS DE CONECTAR O VARIZAPPER: 

 Fitas clássicas: É habitual usá-las nos pulsos,

mas se tivermos a pele sensível e estivermos a

sofrer vermelhidão, podem ser colocadas nos

antebraços ou nos tornozelos. Porém, a melhor

forma de evitar as irritações é molhar as fitas

com prata coloidal.

 Elétrodos de gel: Para localizar mais o efeito do

zapping.

 Sapatilhas condutoras.

 Elétrodos corporais com velcro: Para aumentar

o efeito do zapper em zonas específicas; se os

colocarmos nas coxas, aumentaremos o efeito

no baixo-ventre e na zona urogenital.

O VARIZAPPER NÃO AFETA 
NEGATIVAMENTE A FLORA BACTERIANA.
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A única limitação do varizapper é que não pode 

atingir o interior de: olhos, canais biliares, tubo 

digestivo, bexiga, tumores, abscessos e órgãos 

muito intoxicados.

Portanto, o zapping deverá ser completado com a 

ingestão de suplementos desparasitantes, 

antibacterianos e antifúngicos, como a tintura de 

nogueira, a prata coloidal...

Por outro lado, este gerador de frequências exerce 

uma série de efeitos beneficiosos que vão muito 

além da sua ação antipatogénica. Ativa o sistema 

imunitário, pois é um potente imunoestimulante 

que aumenta a fagocitose, “energizando” os 

nossos glóbulos brancos embora estejam 

intoxicados com metais pesados, PCB, benzeno, 

amianto ou corantes. Também aporta polaridade 

norte aos órgãos. Em condições ideais, todos os 

órgãos exceto o cérebro deveriam apresentar 

polaridade norte. Quando os órgãos adoecer, a sua
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polaridade muda para sul. Esta mudança de 

polaridade favorece o assentamento de patógenos 

no órgão, mas polarizando o órgão para norte 

criamos um ambiente hostil para os patógenos e 

gradualmente contribuimos à recuperação da 

saúde e ao correto funcionamento do órgão. 

Portanto, o zapping não deve ser entendido como 

remédio de emergência, mas sim como uma forma 

magnífica de manter a saúde, que vai beneficiar 

quem o usar diariamente.

O ideal é usar o gerador de frequências antes das 

21 horas, quando os órgãos mudam de polaridade 

norte para sul para descansar, embora também se 

possa utilizar depois dessa hora.

Elimina patógenos

Ativa o sistema imunitário

Aporta polaridade norte ao organismo
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É totalmente inócuo, mesmo para animais de 

estimação (tendo em conta que se deveria realizar 

paralelamente um programa desparasitante 

clássico). 

PROGRAMAS DE USO DO VARIZAPPER: 
 60 minutos contínuos (é o que se usa normal 

mente, e pode-se aplicar mais ou menos 

tempo).

 7’, 20’, 7’, 20’, 7’ (atua 7 minutos, descansa 

20 minutos, atua 7 minutos, descansa 20 

minutos e atua 7 minutos). 

PARA CONECTÁ-LO AO NOSSO CORPO 
TEMOS VÁRIAS OPÇÕES:

 Fitas: são utilizadas para o zapping normal e 

permitem uma grande liberdade de 

movimentação. É habitual usá-las nos pulsos, 

mas se tivermos a pele sensível e estivermos a 

sofrer vermelhidão ou erupção, podem ser 

colocadas nos antebraços ou nos tornozelos.  
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Porém, a melhor forma de evitar as irritações é 

molhar as fitas com prata coloidal.

 Sapatilhas condutoras: são utilizadas para

zapping mais longo, ou se as fitas para os

pulsos provocarem uma ligeira irritação em

peles sensíveis.

 Cilindros para os pés: feitos em carbono. São

utilizados, da mesma forma que as sapatilhas

condutoras, se as fitas estiverem a produzir

uma ligeira irritação em peles sensíveis. O

zapping é realizado sentado, com os pés

apoiados sobre os cilindros.

 Elétrodos corporais com velcro: são utilizados

para aumentar o efeito do zapping na zona

urogenital e no baixo-ventre, e devem ser

fixados na zona superior das coxas.

 Elétrodos de gel: são utilizados para localizar o

efeito do zapping, e habitualmente colocam-se
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na zona do baixo-ventre, embora o zapping
não consiga penetrar tanto com estes como 

com os outros sistemas.

NOTA: O VARIZAPPER NÃO AFETA 
NEGATIVAMENTE A FLORA BACTERIANA.

USO DO VARIZAPPER

1. O primeiro passo será selecionar o acessório

conexão com o nosso corpo que seja mais

adequado para o propósito de uso do

varizapper. Se utilizarmos as fitas, primeiro

devemos molhá-las com água e pressionar a

esponja amarela para a fita ficar bem

empapada e não pingar água.



Terapia Clark  63

2. Atamos as fitas aos pulsos (ou aos antebraços

ou tornozelos se tivermos a pele sensível e 

começarmos a sofrer vermelhidão nos 

pulsos), colocando a esponja amarela em 

contacto com a pele, e deixando os botões de 

conexão na zona mais cómoda para depois 

colocarmos as cabeças. É preciso apertar 

bem as fitas para criar um bom contacto com 

a pele e deixar a energia penetrar 

corretamente.
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3. Conectamos as duas cabeças nos botões de

conexão, a vermelha no membro esquerdo e

a preta ou azul no direito. Conectamos o

extremo oposto do cabo ao varizapper.

4. Ativamos o varizapper mediante o botão de

início.

Durante o uso do varizapper, é recomendável

não cruzar os braços ou pernas para o efeito

ser maior.
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5. Selecionamos o programa “Continuous zap”,

pressionando uma vez o botão marcado com

uma seta para baixo, e depois o botão central

marcado com um “S”.
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6. Aparecerão no ecrã os 59:59 minutos, restant

es, e então só temos de esperar até o tempo 

acabar; nesse momento, o varizapper apagar-

se-á automaticamente. Durante este tempo, 

podemos realizar qualquer atividade. Se 

durante o zapping ouvir uns apitos e no ecrã 

aparecer a mensagem “No load”, as fitas não 

estão suficientemente apertadas, as esponjas 

não estão suficientemente molhadas ou os 

conectores não estão a fazer um contacto 

adequado com os botões de conexão.
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Podemos interromper o zapping quando 

quisermos, sem termos de completar o 

programa inteiro de 60 minutos. Os passos 4, 

5 e 6 são comuns a todos os acessórios de 

conexão.

7. Se utilizarmos as sapatilhas condutoras, retira

remos as esponjas amarelas e as molharemos 

bem com água. Seguidamente, conectaremos 

a cabeça vermelha ao botão de conexão do 

pé esquerdo e a cabeça azul ou preta ao 

botão do pé direito.
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8. Se utilizarmos os cilindros para os pés, conec

taremos a cabeça vermelha ao botão de 

conexão do pé esquerdo e a cabeça azul ou 

preta ao botão do pé direito.

9. Se utilizarmos os elétrodos corporais com velcro, 

é preciso apertá-los bem e colocá-los o mais 

perto possível da virilha.
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10. Utilizando os elétrodos de gel, devemos fixar 

cada um deles na zona a tratar, que 

habitualmente será a zona do baixo-ventre, e 

igualmente colocaremos a cabeça vermelha no 

lado esquerdo e a azul ou preta no lado direito.



Terapia Clark  70

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 

CONTEÚDO PROTEICO POR 100 GRAMAS 
DE PORÇÃO COMESTÍVEL

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



Terapia Clark  71

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 VERDURAS 
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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