
 

 PATOLOGIAS 

SISTEMA 

GENITO-URINÁRIO 



ESTERILIDADE MASCULINA 
Utilizar somente suplementos testados, sem 

metais pesados (Clark)! 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal e azeite de orégão (5 gotas em uma cáp. vazia com  2 refeiçõess) 
+ 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 Programa de desentoxicação de metais pesados (incrementandoAvit. C a 1gr em 3 refeições) 

   + 
Limpeza de fígado: realizar 4-5 limpezas 
 

 Além de: 

 Arginina (Clark): 1 cápsula a meia manhã com o estômago vazio 

 Selénio (Clark) : 1 ao pequeño-almoço 

 Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Ácido fólico (Clark) : 1 ao jantar 

 Ômega 3 (Clark) : 1 cáp. com cada refeiçãp 

Sigue… 
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ESTERILIDADE MASCULINA 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (importante) 

 Rins  

 

 Cópia : Metais pesados de rins 

 

 Cópia  metais pesados de  
'L'-rins 

 

 Cópia metais pesados de testículos 

 

 Cópia metais pesados de epidídimo 

 

 Testículos 

 Epidídimo 

H2O HM Testículo 

H2O HM Epidídimo 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Sigue… 
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ESTERILIDADE MASCULINA 
(Continuação) 

ZAPPER (importante) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo 

 Testículos: 20 minutos 

 Epidídimo: 20 minutos 

OBSERVAÇÕES: 

 Fundamental, beber água sem metais pesados (destilada, procedente de 

destiladora) 

 Suprimir todas as obturações dentais e endodontias. Zappicar cada peça dental e 

enxaguar durante 5-10 minutos, cada manhã, com azeite de sésamo ou de 

girassol. 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue… 
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ESTERILIDADE FEMENINA 
Utilizar somente suplementos testados, sem 

metais pesados 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal( com 6 cáps. de cúrcuma e funcho em cada comida) mais 
azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula vazia com 2 refeições + Ajenjo. 

2º  Desparasitação de Áscaris. 

3º Limpeza renal + 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 cápsulas vazias com 2 refeições  

4º Programa de desentoxicação de metais pesados ( aumentando a vit. C a 1g em 3 refeições) 

   + 
Limpeza de fígado (realizar 4-5 limpezas) + Lembrete semanal  
 

Além: 

 Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Ácido fólico (Clark): 1 ao jantar 

 Ômega 3 (Clark): 1 cáp. com cada refeição 

Sigue… 
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ESTERILIDADE FEMENINA 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (importante) 

 RiM 

 Cópia: 

 Cópia  metais pesados de rins 

 Cópia  metais pesados‘L' - rins 

 Cópia metais pesados de útero 

 Cópia  metais pesados de ovários 

 Ovários 

 Útero 

H2O HM Útero 

H2O HM Ovários 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 
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ESTERILIDADE FEMENINA 
(Continuação) 

ZAPPER (fundamental): 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Ovários: 20 minutos 

 Útero: 20 minutos 

 Cervix, endométrio, trompas de Falópio e istmus ováricos: 20’ 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Fundamental, beber água sem metais pesados (destilada) 

 Suprimir todas as obturações dentais e endodoncias. Zappicar cada peça e 

enxuagar durante 5-10 minutos, cada manhã com azeite de sésamo ou de 

girassol. 

 Luz de espectro em  zona ovárica 15 min. 2 vezes por dia. 

 

 Zappicar os alimentos antes de consumi-los 

- 



ENDOMETRIOSE E 
PAPILOMA UTERINO 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal (coM 6 cáp. de cúrcuma e  funcho em cada refeição) 
mais  azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina vazia com 2 refeições 

2º  Desparasitaçãode áscaris  

3º Limpeza renal + 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 de gelatina vazia em uma refeição 

4º Limpeza hepática (uma vez finalizada a limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas 
 
Além de: 

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

 Vitamina B2 (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Complexo B (Clark): 1 ao almoço 

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

 Extrato de chá  verde (Clark): 1 ao pequeno-almoço, 1 almoço, 1 cena 

Sigue… 
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ENDOMETRIOSE 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (importantes) 

 Útero 

 Rins 

 Cópia metais pesados de rins 

 Cópia metais pesados de rins- 'L’  

 Cópia metais pesados de útero 

 Cópia metais pesados de útero-WBC 

 

 

Rim 
dto. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM 

Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Sigue… 
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WBC Útero H2O HM 

H2O HM Útero 



ENDOMETRIOSE 
(Continuação) 

ZAPPER (fundamental) 

 Zapper regular de 60 minutos com terminais adesivos sobre ovários 

 Pratos de zappeo: 

 Útero: 20 minutos 

 Endométrio: 20 minutos 

 Seria recomendável realizar ao menos 2 ou 3 vezes por  semana: útero- conjunto 
vascular 
 

OBSERVAÇÕES: 

 É importante, beber água sem  metais pesados nem solventes  

 É importante suprimir todas as obturações  dentais e endodoncias. Zappicar as gengivas de 
cada dente 4 minutos cada lado  e enxuagar durante 5-10 minutos, cada manhã, com 
azeite de sésamo ou de girassol. 

 Evitar alimentos que contenham ácido cafeico ( brócoli, toranja, limão, laranjas, morangos, 
chá e lácteos) 

  Zappicar os alimentos antes de consumi-los 

 Luz de espectro em zona ovárica 15 min. 2 vezes por dia. 
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OVÁRIOS POLIQUÍSTICOS 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal (com 6 cáp. de cúrcuma e funcho em cada refeição) + azeite 
de orégão (Clark): 5 gotas por  dia em cápsula de gelatina em 2 almoços. 

 

2º Desparasitação de áscaris  

 

3º Limpeza renal  +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 de gelatina em uma refeição 

 Limpeza hepática (uma vez finalizada a limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas 

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

 Vitamina B2 (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Complexo B (Clark): 1 ao almoço 

Além de: 

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 almoços + Acido tiótico : 1 ao jantar  

Sigue… 
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4º 



OVÁRIOS POLIQUÍSTICOS 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (opcional): 

 Ovários 

 Rins por separado 

 Cópia  metais pesados - rins 

 

 Cópia  metais pesados 

'L' -rins 

 

 Cópia metais pesados ovários 

 

 Cópia  metais pesados 

ovários-WBC 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Ovário 
dto. 

H2O HM 
Ovário 

esq. 
H2O HM 

Sigue… 
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WBC 
Ovário 

dto. 
H2O HM WBC 

Ovário 
esq. 

H2O HM 



OVÁRIOS POLIQUÍSTICOS 
(Continuação) 

ZAPPER (importante) 

 Zapper regular de 60 minutos con terminais adesivos sobre os ovários 

 Pratos de zappeo: 

 Ovários 20 minutos 

 Sangue/ ovários 20 minutos 

 Grupo A / ovários 20 minutos 

 

OBSERVAÇÕES: 

Evitar alimentos que contenham apiol e fenilalanina ( lácteos): pão, manteiga, lácteos, 

gomas de mascar, soja e derivados, azeites que não sejam de oliva 1ª pressão a frio, 

batatas fritas, sardinhas em azeite e atum em lata. 

 

Zappicar os alimentos antes de consumi-los. 

 

IMPORTANTE: Luz de espectro em zona ovárica 15 min. 2 vezes por dia 
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SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E 
SINTOMAS DE MENOPAUSA 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal (con 6 cáps. de cúrcuma e funcho em cada almoço) e azeite 
de orégão (5 gotas em uma cáp. vazia com 2 refeições)   

 

2º  Desparasitação de áscaris  

 

3º Limpeza renal + Lembrete  semanal:  

 Tintura de nogal  (Clark) 3 colheres de sopa 

 Azeite de orégão (5 gotas em cápsulas vazias) 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 

4º Limpeza hepática (uma vez finalizada la limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas) 

                                              + 

   Programa de desentoxicação de metais pesados  incrementando a  vit. C a 3 tomas de 1gr.) 

Além: 

 Complexo B (Clark): 1  ao almoço 

 Vitamina B2 (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

Sigue… 
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SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E 

SINTOMAS DE MENOPAUSA 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (Opcional): 

 Ovários 

 Adrenais 

 Rins por separado 

 Cópia HM– dos 

rins 

 Cópia HM 'L' -rins 

 Cópia  HM de Útero 

 Útero 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Útero H2O HM 

Sigue… 
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SÍNDROME PRE-MENSTRUAL E 

SINTOMAS DE MENOPAUSA 
(Continuação) 

ZAPPER (Importante):  

Zapper regular de 60 minutos com terminais adesivos sobre rins 

 Pratos de zappeo: 

 Suprarrenais: 20 minutos 

 Útero: 20 minutos 

 

OBSERVAÇÕES: 

 É importante, beber água sem metais pesados nem solventes  

 É  importante suprimir todas as obturações dentais e endodontias. Zappicar as 

gengivas de cada dente 4 minutos cada lado e enxaguar durante 5-10 minutos, 

cada manhã, com azeite de sésamo ou de girassol. 

 Evitar as amêndoas. 
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CISTITE 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal ao menos 5 semanas (aumentar a 6 de cúrcuma 

e 6 de funcho) + azeite de orégão (Clark) (5 gotas em cápsula de gelatina vazia 

com 2  refeições) 

 

2º Desparasitação de áscaris 

 

3º Limpeza renal durante 6 semanas + Lembrete semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa 

 Azeite de orégano (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina vazia com uma 

refeição 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

4º É conveniente realizar várias limpezas hepáticas, uma vez terminada a limpeza 

renal 

Sigue… 
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CISTITE (Continuação) 

Durante ao  menos 2 meses:  

 Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço 

 Ácido tiótico (Clark) : 1 cápsula ao jantar 

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

 Hydrangea (Clark): 1 em cada refeição 

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

ao jantar 

 Cúrcuma :  3 ao pequeno-almoço , 3  ao almoço, 3 ao jantar 

 Funcho     : 3 ao pequeno-almoço, 3 ao almoço, 3 ao jantar    
Sigue… 
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CISTITE (Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (Opcional): 

 Rim por separado 

 Cópia : 

 HM de rim 

 

 HM de 'L'-rim 

 

 HM de bexiga 

 

 HM de uréteres 

 

 HM de uretra 

 Sigue… 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 
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CISTITE (Continuação) 

ZAPPER: (importante) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Rins: 20 minutos + ureteres (frascos juntos) 20 minutos 

 Bexiga, uréteres e uretra (frascos juntos): 20 minutos 

 Em caso de conhecer patogénicos zappear 15 minutos , 2 ou 3 vezes por 
dia 

OBSERVAÇÕES: 

Importante não ter metais em boca para que seja menos favorável  o terreno para as 
bactérias e eliminar endodontias. 
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CÁLCULOS RENAIS 

SUPLEMENTO: 

 Limpeza de rim: de 3 a 6 semanas más IP 6: 10 gotas antes de 2 almoços. 

 Convém além tomar prata coloidal (3 colheres de sobremesa por dia) ou azeite de orégão 

(Clark) (5 gotas em cápsula de gelatina vazia em um refeição), para evitar possíveis infeções 

bacterianas enquanto dissolvemos os  cálculos e cúrcuma e funcho: 3 cáp. de cada uma com 

cada almoço. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Evitar: 

 

 

 Importante beber água procedente de destiladora 

 Uma vez dissolvidos os cálculos , suplemente sempre com : 

 Complexo B: 1 ao pequeno-almoço 

 Magnésio: 1 ao pequeno almoço  e  jantar    
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 Chá 

 Cacau 

 Nozes 

 Espinafres 

 



HIPERTROFIA PROSTÁTICA 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal (coM 6 cáp. de cúrcuma e funcho em cada comida) 

mais azeite de orégão (Clark) (5 gotas em cápsula de gelatina em 2  refeições) 

2º Desparasitação de Áscaris. 

3º Limpeza renal + 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 de gelatina vazia em 2 almoços 

4º Programa de desentoxicação de metais pesados +Limpeza hepática (realizar 4 ou 5) 

                                                     + 

 Cúrcuma (Clark): 3 ao pequeno-almoço, 3 ao almoço, 3 ao jantar 

 Extrato de chá verde (Clark): 1 ao pequeno-almoço, 1 ao almoço, 1 ao jantar 

 Saw Palmeto  ( Clark) : 1 cáp. em cada refeição Sigue… 
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HIPERTROFIA PROSTÁTICA 
(Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (importante) 

 Próstata 

 Rim 

 Copiar: 

 HM de rim 

 

 

 HM de “L” rim 

 

 

 HM de próstata 

 

 

 Níquel de próstata  

  
 

 

Sigue… 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 
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H2O HM Próstata 

H2O Ni Próstata 



HIPERTROFIA PROSTÁTICA 
(Continuação) 

ZAPPER (importante): 

 Zapper regular de 60 minutos por dia 

 Pratos de zappeo:  

 Próstata: 20 minutos 

 E se dispomos de tempo Próstata – Conjunto vascular 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Importante eliminar metais da boca 

 Enxagues de 5-10 minutos diários com azeite de sésamo ou de girassol 

 Não beber água com metais pesados 

 Evitar comer com talheres metálicos, e evitar também metais em contato com a pele 

  Evitar o vinagre, laranjas e mexericas. 
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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




