
 

 PATOLOGIAS 

DERMATOLÓGICAS 



ACNE 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal mais azeite de orégão (Clark) (5 gotas por dia em uma  cápsula 

vazia com 2 refeições) +ervas para o fígado. 

2º    Desparasitação de áscaris  

 

3º Limpeza renal durante três semanas + Lembrete semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula vazia com 2 refeições 

 

4º Paralelamente realizar: 

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições 

 Selenio (Clark): 1 ao pequeno-almoço,1 ao almoço  e 1 ao jantar 

 Roseira brava (Clark): 2 ao pequeno-almoço, 2 ao almoço e 2 ao jantar 

 Ácido tiótico: 1 ao jantar 

 Aplicar localmente 3 vezes por dia prata coloidal 
 

Limpeza hepática: realizar 4-5 +lembrete semanal 

Sigue… 
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ACNE (Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (opcional): 

 Pele pigmentada 

 Fígado 

 Rins+ 

 Cópia HM de rins  

 

 Cópia HM de rins- 'L‘ 

 

 Cópia HM de Fígado 

 

 Cópia HM de Pele pigmentada 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Pele 
Pigment. 

H2O HM Fígado H2O HM Sigue… 
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ACNE (Continuação) 

ZAPPER (Importante): 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Pele pigmentada: 20 minutos 

 Fígado: 20 minutos 

 Em casos severos zappear a diário:  

 Pele  pigmentada-conjunto vascular 

 Se localizamos os patogénicos  na pele,  

zappeá-los 15 minutos 2 ou 3 vezes por dia 

Pele 
Pigment. 

Sangue 

WBC 

Linfa 

Grupo “L” 
Veias, artérias e capilares 
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ACNE ROSÁCEA 

SUPLEMENTO: 

Mesmo tratamento que em acne comum , mas a acrescentar desde o princípio: 

 Ajenjo 

 Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 HCL (Clark): 10 gotas sempre em cápsula vazia ao pequeno-almoço, almoço e 

jantar 

 Lipasa-pancreatina (Clark): 2 ao pequeno-almoço,2 ao almoço e 2 ao jantar 

 Extrato de chá verde (Clark): 2 cáps em  cada refeição (para evitar o crescimento 

de novos capilares) 

 Durante as 4 primeiras semanas: 4 gr. de cisteína com 4 gr. de sal del Himalaya 

misturado com um bocadinho de iogurte ou requeijão, 15 minutos antes do 

pequeno-almoço,  para eliminar leishmania que costuma  estar presente nestes 

casos. 
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ACNE ROSÁCEA 

HOMEOGRAFIAS (importante): 

 Pele pigmentada  +    Cópia HM/pele pigmentada 

 Fígado   Cópia HM/ grupo L 

 Pâncreas  Cópia HM/ Rins 

 Rins                       Cópia HM /Fígado 

 Grupo 'A‘  Cópia HM/ pâncreas 

ZAPPER: 

 Igual que em acne comum, podendo acrescentar  pratos de zappeo:  

 Pâncreas: 20‘ 

OBSERVAÇÕES: 

Evitar fontes de floridzina. 
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DERMATITE, ECZEMAS E 

PSORÍASE 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal azeite de orégão (Clark) (5 gotas por dia em cápsula vazia em 
2 refeições) + ervas para o fígado + Ajenjo. 

2º Desparasitação de áscaris durante 3 semanas; repetir cada 2-3 meses . 

3º Limpeza renal (durante 3 semanas) + - Lembrete  semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia  

 Azeite de orégão (Clark) 5 gotas por dia em cápsula vazia em uma refeição 

 

 Desentoxicação de metais pesados e paralelamente realizar 4-5 limpezas hepáticas + 
Lembrete  semanal 

 Vitamina C (Clark): 1 grama ao pequeno-almoço, almoço e jantar 

 Vitamina A (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço                        

 Vitamina E (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Ácido tiótico (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições 

 Omega 3-6-9 ( Clark) : 1 ao pequeno-almoço, almoço e jantar.                         

Sigue… 
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4º 



DERMATITE, ECZEMAS E 

PSORÍASE 

HOMEOGRAFIAS (opcional): 

 Fígado 

 Pele pigmentada 

 Intestino delgado (em psoríase) 

 Rins+ 

 Cópia  HM de rins  

 

 Cópia  HM de rins-'L‘ 

 

 Cópia HM de fígado 

 

 Cópia HM de Pele pigmentada 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Sigue… 
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Pele 
Pigment. 

H2O HM Fígado H2O HM 



DERMATITE, ECZEMAS E 
PSORÍASE 

ZAPPER (Opcional): 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Pele pigmentada: 20 minutos 

 Fígado: 20 minutos 

 Intestino delgado: 20 minutos (em psoríase) 

OBSERVAÇÕES: 

Tentar de eliminar possíveis alergias alimentícias. 

 

   ZAPPICAR ALIMENTOS. 
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MANCHAS ESCURAS 
DA IDADE 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal e azeite de orégão.( 5 gotas em  1 cap. vazia com 2 
refeições) 

2º Desparasitação  de Áscaris 

3º  Desentoxicação  de metais pesados e paralelamente realizar ao menos 6 limpezas 
hepáticas (costumam  desaparecer em sua maioria) +  

       Lembrete semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Azeite de orégão 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

                                    +  

    Programa de desentoxicação de metais pesados  
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MANCHAS ESCURAS 
DA IDADE 

HOMEOGRAFIAS Importantes durante  desentoxicação de HM: 

 Fígado 

 Pele pigmentada 

 Rim+ 

 Cópia  HM de rins  

 

 Cópia HM de  
rins- 'L‘ 

 

 Cópia HM de Fígado 

 

 Cópia  HM de Pele pigmentada 

 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto.. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Pele 
Pigment. 

H2O HM Fígado H2O HM 
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ALOPECIAS 

SUPLEMENTO 

1º  Programa de limpeza intestinal  e  azeite de orégão ( 5 gotas em 1 cáp. vazia 

com 2 refeições) + Ajenjo 

2º  Desparasitação de Áscaris. 

3º Limpeza renal + Lembrete semanal:  

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Azeite de orégão  

 Lugol (Clark) 6 gotas , 4 vezes por dia.  

4º Limpeza de fígado (uma vez finalizada la de rim, realizar 4-5 limpezas hepáticas) 

Muitas vezes a perda de cabelo  na parte central do crânio, deve-se a um 

fígado excessivamente 'sujo’. 

Sigue… 
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ALOPECIAS (Continuação) 

Além de : 

 Complexo B (Clark): 1 ao almoço 

 Vitamina B2 (Clark): 1 ao pequeno-almoço (ao menos dois meses) 

 Vitamina B3 (Clark): 1 ao pequeno-almoço e1 ao jantar 

 Inositol (Clark): ao pequeno-almoço e1 ao jantar 

 Vitamina C (Clark): 1 grama ao pequeno-almoço, 1 grama ao almoço e1 grama 

ao jantar 

 Vitamina E (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Gluconato de zinco (Clark): 1ao jantar 

 Glutamina (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de o jantar, durante ao menos 2 

meses 

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições, ao menos 2 meses 

 Ômega 3 (Clark): 1 ao pequeno-almoço, almoço e ao jantar 

Sigue… 
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ALOPECIAS (Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (importante durante fase 4) 

 Timo 

 Rins+ 

 Cópia : 

 HM rins 

 HM ‘L'- rins  

 Corantes azóicos rins  

 Corantes azóicos‘L'- rins  

 Fígado+ 

 Cópia: 

 HM fígado 

 Corantes azóicos fígado 

 

 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Sigue… 
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L 
Rim 
dto. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Rim 
esq. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

Rim 
dto. 

H2O 
corantes 
azóicos 

Rim 
esq. 

H2O 
Corantes 
azóicos 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Fígado H2O HM 

Fígado H2O 
Corantes 
azóicos 



ALOPECIAS (Continuação) 

 Folículo piloso+ couro cabeludo 

 Cópia: 

 HM Folículo piloso do couro cabeludo 

 

 Corante azóicos do folículo piloso do couro cabeluudo 

 

 Níquel folículo piloso do couro cabeludo 
 

ZAPPER (opcional): 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Folículo piloso do couro cabeludo: 20 minutos 

 Fígado: 20 minutos 

 Timo: 20 minutos 

 Seria conveniente ao menos 2, 3 vezes em semana realizar folículo piloso – grupo 
A 

Folículo 
piloso 

H2O HM 

Folículo 
piloso 

H2O Corantesa 

Folículo 
piloso 

H2O 
 

Ni 
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ADDITIONAL 
INFORMATION

LIVROS DE INTERESSE

Para qualquer dúvida sobre a 
Terapia Clark entre em contato 

conosco em:

info@clarktherapyon-line.com




