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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 hipertensão é um dos problemas de saúde 
mais importantes nas sociedades ocidentais 
desenvolvidas.

A abordagem standard é tratá-la com 
betabloqueantes ou outros fármacos, muitos 
dos quais, mesmo que regulem a pressão arterial, 
têm demonstrado ser ineficazes para prolongar a 
vida dos pacientes; outros apresentam efeitos 
secundários graves. Mas, é possível controlar a 
pressão arterial alta com uma abordagem natural?

A Dra. Hulda Clark tentava encontrar as causas 
verdadeiras das doenças e eliminá-las, permitindo 
que o corpo se cure por si só.

Este método, evidentemente, também funciona 
no caso da hipertensão, como ela demonstrou 
num grande número de pacientes.

Neste pequeno livro, detalhase o protocolo 
que lhe vai ajudar a conseguir ter a pressão 
arterial normal duma forma natural.

normal de forma natural.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL

QUAL É A PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA?

A hipertensão arterial é um processo fisiológico 
caracterizado por uma elevação da pressão 
exercida pelo sangue sobre os vasos, devido a que
o coração bombeia o sangue com mais força. A fim
de manter de forma continuada a pressão, a
grossura do ventrículo esquerdo do coração acaba
por aumentar, ou seja, hipertrofia-se.
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PORQUE É QUE SE PRODUZ? 

Mesmo que a medicina oficial afirme não estar 
segura da causa da hipertensão “essencial”, há um 
século que a medicina biológica vislumbrou os 
fatores desencadeadores e, portanto, é capaz de 
adotar medidas adequadas, orientadas a reverter 
este transtorno.

Em qualquer hipertensão arterial, encontramos o 
seguinte:

1. Espessamento do sangue, aumento da

viscosidade. O coração deve bater com mais
força para fazer avançar um sangue mais
viscoso.

2. Diminuição do calibre interior das arterias,

seja por vasoconstrição (geralmente causada

por bactérias patogénicas) ou formação de

placa de ateroma.
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(arteriosclerose) que estreita a luz arterial. 

É evidente que fazer avançar o mesmo 
volume de líquido por um conduto mais 
estreito aumenta a tensão das paredes do 
mesmo.

3. Acumulação de tóxicos nos rins. Estes órgãos

estão expostos a uma concentração de tóxicos
muito alta veinticuatro horas por dia.  Se o paciente
apresentar um nível elevado de toxemia, estes
órgãos sofrem e aparece uma acumulação de
resíduos nos finos condutos pelos quais o sangue
circula para ser depurada, ficando obstruídos.
Quando o filtro fica “entupido”, o coração (a bomba)
deve aumentar o esforço para impulsar o sangue
através dos mesmos.

Terapia Clark 9 



O coração e os rins trabalham juntos, 
como dizia a Dra. Clark, “como um cavalo 
e uma carreta: o coração puxa e os rins 
seguemno”. Além de trabalhar juntos, 
também falham juntos; um aumento da 
micção ajuda o coração, e um coração forte 
ajuda os rins. Por isso, a primeira medida 
que realizar em caso de hipertensão é o 
protocolo Clark de limpeza renal (pág. 38), 
e mais uma vez cito uma afirmação de 
Dra. Clark: “mesmo quando os diuréticos 
fortes falhar e o paciente estiver a tomar 
medicamentos fortes para o coração, o 
protocolo Clark de limpeza renal pode 
salválo dum estado de emergência. O secreto 
está no “trabalho em equipa” das diferentes 
ervas que compõem o protocolo”.

4. Engrossamento das membranas basais. As
membranas basais são uma barreira que se
interpõe entre os tecidos epiteliais e o sangue.
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Os glóbulos vermelhos deven atravessar esta 
membrana para abastecer os tecidos com 
oxigénio. Quando esta membrana aumentar de 
grossor, o coração deve reduplicar os esforços 
para conseguir que as hemácias a atravessem 
e que os tecidos possam receber o oxigénio 
indispensável.

5. Um último fator que pode contribuir ao desen- 
volvimento da hipertensão arterial é o ácido 
úrico. O ácido úrico atua como vasoconstritor, 
pois inibe a óxido nítrico sintase, uma enzima 
encarregada de produzir óxido nítrico, um forte 
vasodilatador.
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Vamos ver como é que este fenómeno se produz:
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Nos Estados Unidos encontraram-se casos de 
crianças hipertensas devido à ingestã excessiva de 
frutose (a frutose eleva consideravelmente o ácido 
úrico) presente em refrescos e outros produtos 
processados, além de na fruta.  Após a supressão 
da frutose, conseguia-se normalizar a tensão.  Os 
níveis de ácido úrico no sangue nunca deveriam 
superar 4 mg/dl. 

Todos os fatores enumerados, exceto o último, 
apresentam um ponto em comum:

SÃO DEVIDOS A UM CONSUMO EXCESSIVO DE 

PROTEÍNAS, ESPECIALMENTE ANIMAIS MAS 

TAMBÉM VEGETAIS.



Quando a ingestão de proteínas for excessiva, 
muitas vezes aumenta a quantidade de proteínas e 
outros componentes sólidos do sangue, e portanto 
este se torna mais denso.  Uma ingestão excessiva 
de proteína reduz (acidifica) o pH do sangue, o que 
favorece a coagulação das proteínas plasmáticas e 
portanto diminui a fluidez do mesmo.

O excesso de proteína favorece o desenvolvimento 
de arteriosclerose, pois provoca resistência à 
insulina e eleva os níveis de homocisteína, ácido 
úrico e glicose no sangue. Quando aparece 
resistência à insulina, as arterias não reconhecem a 
insulina e portanto esta é ineficaz; esta hormona 
desempenha um papel essencial no bem-estar 
arterial, pois favorece a vasodilatação e evita a 
formação de placas de ateroma. A homocisteína 
gera radicais livres e ácido úrico, além de poder 
atuar também como pró-oxidante e irritante, 
favorece a vasoconstrição.
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Uma das principais causas de alterações renais é 
sem dúvida nenhuma o consumo excessivo de 
proteínas, pois os rins desempenham uma função 
crucial na hora de metabolizar e excretar a ureia, os 
ácidos úrico, fosfórico e sulfúrico provenientes das 
nucleoproteínas e os aminoácidos. Estes tóxicos, 
especialmente o ácido úrico, inflamam e entupem 
os rins, formando depósitos nos finíssimos 
condutos que obstruem o fluxo do sangue 
através dos mesmos.

As membranas basais tornam-se mais grossas 
devido à acumulação do excedente de proteínas 
ingerido e que o organismo não consegue 
metabolizar e transformar em ureia.

Mas o que é considerado um consumo excessivo de 
proteínas? Muitas pessoas não são conscientes de 
que o consumo diário de ovos, lácteos, carne, ave, 
peixe, frutos do mar e mesmo legumes muitas vezes 
resulta excessivo. 
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O facto de que a maioria da população, 
especialmente a partir dos quarenta e cinco anos, 
sofra em maior ou menor medida certo grau de 
hipertensão arterial é prova de que comummente 
se ingerem demasiadas proteínas.

Mesmo que uma pessoa ache que a sua ingestão 
proteica é moderada, se esta pessoa sofre 
hipertensão, quer dizer que o consumo de 
proteínas é excessivo; se não fosse assim, não 
sofreria esta doença.

Neste ponto, vemos que a hipertensão arterial 
“essencial” é uma doença por excesso de 
substâncias perturbadoras, que de uma forma 
ou de outra obstaculizam a livre circulação do 
sangue. Vamos imaginar uma instalação de 
encanamento que não tivesse um filtro na 
entrada de água. A água não demoraria muito 
em fluir pior, pois astubagens encher-se-iam de 
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areia, lama, restos de folhas e outros detritos que 
acabariam por estragar as torneiras, etc. 
A hipertensão é basicamente isto:

OBSTRUÇÃO DAS TUBAGENS 

(ARTÉRIAS) E FILTROS (RINS, 

MEMBRANA BASAL) DO ORGANISMO.

A fim de compensar esta situação, o coração deve 
impulsar o sangue com mais força para superar 
estes obstáculos e irrigar corretamente os tecidos. 
Por conseguinte, é possível concluir que a 
hipertensão não é senão um mecanismo de 
sobrevivência, mas também pode ocasionar, com o 
tempo, muitos problemas de saúde, como a 
deterioração das artérias, rompimento dum vaso e 
consequente derrame, infarto de miocárdio, 
retinopatias, etc.
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Porém, não estamos condenados irremissivelmente 
a sofrer estes padecimentos, mesmo que a nossa 
tensão arterial sistólica seja de 240 mmHg. 
Não há nada, nem sequer a chamada genética, 
exceto os nossos maus hábitos, que nos 
impeça normalizar a nossa tensão. Como è 
possível? Isso é o que vamos ver agora.

Já reiterámos que o consumo excessivo de 
proteínas é quase completamente responsável do 
processo denominado hipertensão arterial essencial. 
Logicamente, a solução não pode ser outra que 
reduzir notoriamente a ingestão de proteína.

Depois de normalizar a tensão, deveremos adotar 
uma dieta baseada em cereais integrais, frutas (1 ou 
2 diárias) e verduras, caso queiramos manter os 
resultados obtidos.
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De forma independente, Lothar Wendt, o 
descobridor da acumulação do excesso de ingestão 
proteica nas membranas basais, propôs duas 
formas para reverter a hipertensão. As duas estão 
enfocadas a reduzir o depósito de proteínas: o 
jejum e a dieta sem alimentos de origem animal 
nem legumes.  Lothar Wendt observou que, depois 
de quatro semanas de jejum (o qual nós não 
recomendamos), a tensão normalizava-se, pois as 
membranas basais recobravam a grossura original 
depois de permitir que o organismo eliminasse o 
excesso de proteína.

Com uma dieta livre de alimentos de origem animal 
e legumes (pois todos eles têm uma elevada 
percentagem de proteína), obtêm-se os mesmos 
resultados, mas num periodo de tempo maior, uns 
três meses.  Para resumir o que precede, vamos 
assinalar as pautas necessárias para controlar a 
hipertensão:
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1. Eliminar ou pelo menos diminuir notavelmente
da dieta os ovos, os lácteos, a carne, o peixe, os
frutos do mar, as aves e os legumes (lentilha,
feijão, grão-do-bico, azuki, soja verde); também
convém evitar a soja e derivados, assim como o
seitã, devido à alta percentagem de proteína.

2. Alguns alimentos recomendáveis são as frutas
(1 ou 2 diárias, não mais), verduras, ervilhas
macias, favas macias, trigo mourisco, batata,
batata-doce, banana, arroz, quinoa, painço,
azeite, óleo de coco, abacate...

A ordem de comidas poderia ser: pequeno-almoço 
(frutas e aproximadamente 20 g de alimento 
proteico), almoço (verdura com cereal ou batata e 
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azeite mais aproximadamente 30 g de alimento 
proteico) e jantar (creme de verdura ou sopa).

Paradoxalmente, uma dieta muito baixa em hidratos 
de carbono, como a recomendada na fase de 
indução da dieta Atkins (menos de 20 g de hidratos 
de carbono diários) também reduz conside- 
ravelmente a tensão. Isto é devido à 
redução dos níveis de insulina, o qual redunda em 
maior diurese e perda de sódio, fatores que 
diminuem a tensão arterial.  De facto, a insulina é 
uma hormona que favorece a hipertensão, pois 
reduz a excreção de sódio e ácido úrico. Portanto, a 
dieta do hipertenso deveria ser de baixa carga 
glicémica. Porém, neste caso o consumo de 
proteína não deverá superar os 0,3 g por kg de peso 
corporal até a tensão se normalizar.

É muito importante eliminar todos os fatores 
que produziram a hipertensão, pois são 
capazes de provocar muitas outras doenças, or rins
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obstruídos amanhã podem ser causa de reuma 
e artrite; as membranas basais engrossadas 
podem provocar diabetes; as artérias estreitas e 
endurecidas podem causar envelhecimento 
acelerado e precoce, cheio de achaques. Porque 
temos de nos contentar com encobrir o sintoma, 
quando podemos eliminar tão facilmente a causa?
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Quanto à suplementação, os passos a seguir no caso 
da hipertensão seriam:

1º Limpieza Renal (Clark) (Pág. 38). Para impul-
sar a eliminação de tóxicos nos rins e nos seus  
condutos.

2º Limpieza Intestinal (Clark) (Pág. 42). Dsta forma
podemos eliminar patógenos geradores de toxi- 
cidade e vasoconstrição.

3º Deveremos limpar os nossos condutos venos

    venosos e arteriais com o protocolo Clark de

    limpeza cardiovascular (Pág. 47).

PROTOCOLO CLARK PARA 

HIPERTENSÃO
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TERAPIA CLARK EM 

TRANSTORNOS REN.AIS

Atualmente, editam-se milhares de publicações

relacionadas com o bem-estar e a saúde. Existe

muita literatura (tanto científica como de 

divulgação) sobre doenças cardiovasculares,

afeções articulares, transtornos digestivos,

depressão e ansiedade, diabetes, obesidade,

osteoporose... Mas quase não se presta atenção

aos rins.

Mesmo no campo da nutrição ortomolecular e da

medicina biológica, não se deu suficiente

importância a este assunto. Por isso, dentro das

nossas possibilidades, vamos tentar suprir este 

vazio nas seguintes linhas.
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O funcionamento inadequado dos rins muitas

vezes passa desapercebido se a doença não

estiver numa fase avançada. Numerosos

transtornos cutâneos, reumáticos e circulatórios

são consequência duma deterioração da função

renal. Porém, nenhum médico especialista em

estes transtornos tem em conta a função renal na

hora de estabelecer o tratamento.

Devemos dizer que a saúde cardiovascular não

pode existir sem uma função renal ótima. Os rins

são órgãos muito propensos a enfermar devido à

sua exposição continua a uma concentração

elevada de substâncias tóxicas e à colonização por

parasitas (praticamente indetectáveis para a 

medicina oficial).

A saúde e o funcionamento correto do organismo

dependem em grande parte duma função renal

adequada, pois isso é o que garante um sistema 

limpo de tóxicos.
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Em numerosas ocasiões, prescrevem-se

tratamentos depurativos ou desparasitantes, sem 

considerar a potência funcional dos rins.

Frequentemente, o tratamento favorece a 

mobilização de tóxicos que sobrecarregam a

função renal, produzindo numerosas moléstias.

É por isso que, antes de iniciar um protocolo de

eliminação de metais pesados ou desparasitação

em pessoas muito parasitadas ou de mobilizar os 

depósitos de ácido úrico num paciente gotoso, 

devemos conhecer o estado da função renal, e em

caso de estar comprometida (ou haver dúvidas) 

estabeleceremos um tratamento destinado a 

fortalecer estes órgãos.
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Toda a gente sabe que, em caso de afeção

intestinal, os probióticos e a fibra solúvel são

beneficiosos, que a vitamina C reforça o sistema

imunitário, que o zinco é beneficioso para a próstata, 

que o óleo de peixe fluidifica o sangue, que a

vitamina D reforça os ossos, que o magnésio reforça

as cartilagens articulares, que o triptofano reduz os 

sintomas depressivos, mas...

e os rins? Quais são os nutrientes que fortalecem

os rins e favorecem a sua curação? Isso é o que

vamos ver seguidamente.

O tratamento das afeções renais deverá ser capaz

de:

1. Ativar a função mitocondrial (recordemos que

as mitocôndrias são as centrais energéticas da

célula).
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2. Favorecer a excreção de cristais de ácido úrico 

e oxálico e fosfatos, reduzindo também a sua 

formação.

3. Reduzir a precipitação de substâncias que pod- 

erão dar origem à formação de cálculos.

4. Combater infeções bacterianas e presença de 

parasitas.

5. Reduzir os níveis de stress oxidativo. 

Vamos ver como conseguir isto: 

1. Os rins são uns órgãos metabolicamente- 
muito ativos e portanto muito ricos em
mitocôndrias. Para manter uma função mitocon- 
drial adequada é fundamental aportar os
cofatores precisos para ativar o ciclo de Krebs.
Estes cofatores são as vitaminas B1, B2, B3 e
B5, a biotina, a coenzima Q10, o magnésio, a
lisina e a vitamina C.

Mediante o aporte destes nutrientes garantimos 

uma adequada produção de energia nas

mitocôndrias.
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Verificou-se que uma diminuição da atividade das 

mitocôndrias renais leva com o tempo à 

insuficiência renal; da mesma forma, todos os 

pacientes diagnosticados com transtornos renais 

apresentam certo grau de disfunção mitocondrial.

As doses adequadas deverão ser de, pelo menos, 

100 mg de B1, 600 mg de B2, B3 e B5, 2 mg de 

biotina, 180 mg de Q10, 300 mg de magnésio, 

vitamina C 6 g por dia, e 3 g diários de lisina, esta 

última distribuída em 3 tomadas ao longo do dia (20 

minutos antes das refeições).

2. A excreção de cristais de oxalato, fosfato e urato

consegue-se facilmente mediante a realização do 

protocolo Clark de Limpeza Renal (Pág. 38).
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3. O ideal seria beber exclusivamente água

proveniente de destilador, para evitar a
acumulação de minerais inorgânicos e outros
tóxicos presentes na maior parte das águas
(incluídas as águas engarrafadas).
O ácido cítrico impede a formação de cálculos
de urato e oxalato, pois reduz a precipitação
de estes sais. Portanto, é muito recomendável
tomar uns 100 ml de sumo de limão, 30
minutos antes de cada refeição.
O óxido de magnésio contribui a elevar o pH
da urina e dificulta a precipitação de corpos
cristalinos.
A falta de vitamina A é outro fator que
favorece seriamente a formação de cálculos,
tanto no fígado e na vesícula biliar como nos
rins.

Terapia Clark 29 
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Convém não esquecer a importância de beber 2

litros diários de água, desde que esta seja destilada 

ou proveniente de osmose inversa, pois caso 

contrário estariamos a aumentar a ingestão de

numerosos tóxicos.

A produção endógena de oxalato pode ser

diminuída de forma muito eficaz mediante a 

ingestão de 250 a 500 mg de piridoxina (vitamina

B6) diariamente.

A excreção de urato está muito relacionada com a

ingestão de purinas. Os alimentos mais ricos em

purinas são a carne, o peixe, as aves, as vísceras,

os legumes (incluída a soja), os cogumelos e a 

levedura de cerveja.

Em casos de doença renal ou litíase úrica, todos

estes alimentos são decididamente prejudiciais.
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Uma alimentação baixa em purinas forçosamente é

também baixa em fosfatos.  Não podemos esquecer

que o chá e o chocolate aportam muitos oxalatos. 

4. As infeções são muitas vezes causa de

numerosos transtornos renais, e mesmo assim 

passam desapercebidas as mais das vezes.  Quase

em todos os casos de transtornos renais graves, 

existe infeção não por apenas uma, mas por várias

estirpes bacterianas e também parasitas. 

Infelizmente, os métodos de diagnóstico

convencionais não detetan a presença de

patógenos na maior parte das vezes. 

5. O stress oxidativo é outro fator importante que

considerar em casos de nefropatias. A

suplementação com vitaminas E e C exerce um 
efeito nefroprotetor e já demonstrou eficácia na hora

Terapia Clark 31 



de prevenir os danos induzidos pela cisplatina, 
acrilamida e outros agentes neurotóxicos.

A dose de vitamina E será de, pelo menos, 400 
UI, tendo sempre em conta a tensão arterial da 
pessoa, e no caso da vitamina C, um mínimo de 
2 g ao pequeno-almoço, almoço e jantar.

Apesar das preocupações que existem sobre a 
formação de cálculos de oxalato que pode 
resultar duma ingestão “massiva” de vitamina C, 
este risco é mais hipotético do que real. Por 
precaução, é aconselhável manter uma urina 
com pH neutro (reduzindo o consumo de purinas 
e mediante a suplementação com óxido ou citrato 
de magnésio) e beber abundante água destilada.

Não devemos esquecer que os rins se beneficia-  
menormemente duma ingestão reduzida de 
proteína, inferior a 0,4 g por kg de peso. 

Porém, esta ingestão talvez não poderia cobrir as 
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necessidades de alguns aminoácidos como a 
lisina, cisteína ou glutamina, e portanto poderia 
ser necessária uma suplementação.

Não podemos finalizar esta secção sem 
mencionar a taurina, um protetor renal de 
primeira ordem.  A taurina diminui os níveis 
de ácido úrico, exerce um efeito diurético, 
aumenta a força de contração cardíaca, reduz 
o stress oxidativo e, em casos de nefropatia
diabética, reverte a disfunção endotelial dos 
capilares renais.

Todo isto já foi comprovado em estudos com 
humanos, sendo uma das investigações mais 
interessantes a publicada em janeiro de 2011 na 
revista Journal of the American Geriatrics 

Society, intitulada “Taurine diuretic and renal 
revitalizing effects in nonagenarians”. Em este 
artigo expõemse os resultados dum estudo 
realizado com pacientes de mais de noventa 
anos que padeciam insuficiência renal e edema,
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além de hipovolemia (a hipovolemia é um 
transtorno que consiste em que o coração 
quase não tem força suficiente para se contrair, 
e portanto cada batimento expulsa muito 
pouco sangue).

Após 6 meses de tratamento à base de taurina 
em doses de 3 g diários (fora das refeições), os 
pacientes puderam caminhar pela primeira vez 
em muito tempo (depois de estar de cama), os 
níveis de ácido úrico reduziram-se de forma 
espetacular e o edema desapareceu como 
resultado duma melhor circulação e uma maior 
diurese.

Embora os doentes renais se beneficiem duma 
restrição severa da ingestão de proteína, a 
taurina não entra nesta restrição, pois ao 
contrário doutros aminoácidos, não se metaboliza 
em ureia nem em sulfato, como poderíamos 
esperar num aminoácido sulfurado.
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A taurina excreta-se diretamente e com muita 
facilidade, devido à sua hidrossolubilidade.
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Fase 1ª: Limpeza Renal (Clark) (Pág. 38). 

Fase 2ª: Limpeza Intestinal (Clark) (Pág. 42).

Fase 3ª: Protocolo de Desparasitação de Áscaris 
(muitas vezes presentes nos rins) (Pág. 45).

Fase 4ª: Limpeza renal (repetição)

Fase 5ª: Pelo menos 3 meses:

Vitamina B1 (500 mg): 1 cápsula ao pequeno-
almoço.

Vitamina B2 (300 mg): 1 cápsula ao pequeno-

almoço e ao almoço.

Niacinamida (500 mg): 1 cápsula ao pequeno-
almoço.

 Lisina (500 mg): 2 cápsulas 20 minutos antes

do pequeno-almoço, almoço e jantar.

3036
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Coenzima Q10: 30 mg. 2 cápsulas ao pequeno-

almoço, almoço e jantar.

Vitamina B5 (450 mg) 1 cápsula ao pequeno-

almoço.

Biotina (1 mg): 1 cápsula ao almoço.

Magnésio (540 mg): 1 cápsula ao jantar.

Vitamina B6 (250 mg): 1 cápsula ao almoço.

Vitamina A (4000 UI): 1 cápsula ao pequeno-

almoço.

Vitamina C (1 g): 2 cápsulas ao pequeno-almoço, 2

ao almoço e 2 ao jantar.
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Tempo: 3 ou 6 semanas (de acordo com a 
prescrição do terapeuta).

Utensílios necessários:

Um recipiente de aço inoxidável
 3 canecas de vidro de meio litro
 5 recipientes de meio litro de plástico
 1 passador

Ingredientes necessários:

 1 saco de ervas para os rins (Clark)
 4 punhados de salsa fresca
Cereja preta concentrada (Clark)
 Tintura de selo de ouro (Clark)
Ginger root (gengibre) (Clark)
Uva ursi (Clark)
Vitamina B6 (250 mg) (Clark)
Óxido de magnésio (Clark)
Óleo de orégão (Clark)

3238
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MODO DE PREPARAÇÃO

1. Pôr meio saquinho das 3 ervas num recipiente
de aço inoxidável com 2,5 litros de água.

2. Tapá-lo e deixá-lo repousar durante toda a
noite.

3. Na manhã seguinte, adicionar meia garrafa de
cereja preta concentrada (120 ml).

4. Ferver e deixar em fogo brando durante 20
minutos.

5. Deixar arrefecer, separar as raízes do líquido
com um passador e colocar meio litro numa
caneca e dentro do frigorífico.

6. Colocar o resto em recipientes de plástico de
meio litro e congelar.

7. Guardar as raízes fervidas num saquinho,
dentro do congelador. Esta mistura durará
aprox. 13 dias. Depois disso, ferver as raízes
congeladas uma 2ª vez durante 10 minutos,
com apenas 1 litro de água, e adicionar 1/3 de
cereja preta concentrada (80 ml). Isto durará
mais 8 dias.

8. Ferver 4 punhados de salsa fresca em 1 litro
de água durante 3 minutos. Esperar até a
mistura arrefecer e colocar meio litro numa
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caneca de vidro e dentro do frigorífico. 
Congelar o meio litro sobrante. Se a água de 
salsa acabar antes das 3 semanas, preparar 
mais.

9. Misturar todas as manhãs: ½ copo de água
de salsa e ¾ de copo da mistura de raízes
numa caneca pequena e não metálica e
adicionar 20 gotas de tintura de selo de ouro.

10. Beber esta mistura em várias tomadas ao
longo do dia. Não tomar nunca duma só vez,
pois poderia provocar moléstias estomacais.
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ESQUEMA GERAL 

30 minutos antes do 
pequeno- almoço 1ª tomada de mistura herbal

Pequeno-almoço

Meio da manhã 2ª tomada de mistura herbal

3ª tomada de mistura herbal

Almoço 

1 cápsula de ginger root 
(gengibre)

1 cápsula vazia com 5 gotas de 
óleo de orégão 

(estômago cheio)

Meio da tarde 4ª tomada de mistura herbal

30 minutos antes 
do jantar

Jantar 

3541

1 cápsula de ginger root 
(gengibre)

1 cápsula de Uva Ursi 
1 cápsula de Vitamina B6

30 minutos antes 
do almoço

5ª tomada de mistura herbal

1 cápsula de ginger root 
(gengibre)

2 cápsulas de Uva Ursi
1 cápsula de óxido de magnésio
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Ingredientes: 

 Tintura de nogal (Clark) (guardar 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)

3642

LIMPEZA INTESTINAL CLARK
(DURAÇÃO 25 DIAS)
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Cada dia, antes do pequeno-almoço, durante 
uma semana:
Tomar 1 colher de sopa de tintura de nogueira 
dissolvida num copo de água fresca, beber 
devagar. A partir de então, tomar 3 colheres de 
sopa da mesma forma, apenas uma vez por 
semana
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

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
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6) 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

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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Dia 1: 

9 cápsulas de coenzima Q10 (Clark) 400 mg: 
20 minutos antes do pequeno-almoço*.
3 cápsulas de L-cisteína (Clark): 20 minutos 
antes do pequeno-almoço e almoço.
2 dedos de azeite (ozonizado durante 10 
minutos): antes do jantar**.

Dias 2, 3, 4, 5 y 6: 

1 cápsula de Q10 (400 mg): 20 minutos antes 
do pequeno-almoço.
3 cápsulas de L-cisteína (Clark): 20 minutos 
antes do pequeno-almoço e almoço.
2 dedos de azeite (ozonizado durante 10 
minutos): antes do jantar.

Dia 7: Igual ao dia 1 

Dias: 8, 9, 10, 11 y 12: Igual aos días 2, 3, 4, 5 e 6 

Dia: 13: Igual ao dia 1 

3945

PROGRAMA DE 
DESPARASITAÇÃO ÁSCARIS

(15 DIAS)
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Dias 14 e 15: Igual aos dias 2, 3, 4, 5 y 6. 

*A partir de 70 kg de peso durante os dias da
tomada de 9 cápsulas de coenzima Q10: 400 mg.
Incrementar 1 cápsula por cada 10 kg de peso
ultrapassado.

**O azeite não se pode vender ozonizado, é preciso 
ter um aparato ozonizador; se não puder ozonizar o 
azeite, não o tome (a desparasitação será 
igualmente válida, mas não tão profunda).
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PROTOCOLO CLARK DE 

LIMPEZA CARDIOVASCULAR 

DOSIFICACIÓN DIARIA: 
PRODUTO 

DESAYUNO-COMIDA-CENA 

VITAMINA B COMPLEX 1-0-0

VITAMINA E 1-0-0

EXTRACTO DE ALHO 0-1-0

EXTRACTO DE GINKGO 0-1-0

COENZIMA 010 (30mg.) 0-0-1

MAGNÉSIO 1-1-1

VITAMINA C 1-1-1

SELÉNIO 1-0-0

OMEGA3 3-3-3

VITAMINA A 1-0-0

LISINA 2-2-2*
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CONTEÚDO DE PROTEÍNAS POR 100

GRAMAS DE PARTE COMESTÍVEL

CARNES, AVES, CAÇA 

E DERIVADOS DE CARNE

16,0 

21,0 

15,0 

18,0 

21,0 

20,0 

20,0 

22,0 

22,0 

26,0 

22,0 

Porco (lombo)

Porco (magro)

Cordeiro (costeleta)

Cordeiro (pernacostela)

Vitela (magra)

Frango (coxa)

Frango (peito)

Coelho

Chouriço

Salame

Fiambre cozido

Presunto curado 31,0 

PEIXE 

20,0 

17,0 

17,0 

21,0 

19,0 

16,0 

1 

Boqueirão fresco

Peixe-galo

Pescada fresca

Pescadinha fresca

Sardinha fresca

Truta fresca

Ovo de galinha

HUEVO 

12,0 
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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 

  LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS

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 5,0 

5,0 

8,0 

8,0 

 CEREALES Y DERIVADOS 

Arroz

Pão normal

Pão de forma

Bolachas tipo “Maria” 3,9 
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22,7 

20,0 

24,0 

7,0 

8,9 

   LEGUMES

Feijão seco

Grão-de-bico seco

Lentilha seca

Feijão cozido

Grão-de-bico cozido

Lentilha cozida 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 

FRUTA 

1,0 

Alho

Cebola

Cogumelo

Endívia

Aspárago em lata

Aspárago cozido

Feijão verde

Alface

Tomate

Batata

Pimento vermelho

Pimento verde

Espinafres

Feijão verde

Morango

Quivi 1,0 
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Maçã 0,0 

Melão 1,0 

Laranja 1,0 

Pêra 0,0 

Banana 1,0 

Uva 0,6 

CONSERVAS DE PEIXE

22,0 

23,0 

11,0 

26,0 

11,0 

Anchova em azeite

Atum em azeite

Berbigão ao natural

Bonito em azeite

Mexilhão em escabeche

Sardinha em azeite 24,0 

CONSERVAS DE FRUTA

1,0 Pêssego em calda

Ananás em calda 0,0 

CONSERVAS DE VERDURA 

0,9 Tomate ao natural

Tomate frito 1,0 
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