
 

 

LIMPIEZA INTESTINAL 

(25 dias) 

Ingredientes: 

 Tintura de cascas de nozes. 

 Cúrcuma (500 mg). 

 Funcho (450 mg). 

 Enzimas digestivas (500 mg). 

 Betaína (350 mg). 

 Óxido de magnésio (540 mg). 

  Cáscara sagrada (350 mg). 

  Lugol(solução de iodo) 

 Azeite de orégão. 

Nota: Incluiu-se o azeite de orégão ao protocolo original da doutora 

Clark para aumentar a efetividade desta limpeza. 

Forma de execução: 

 

Todos os dias, ao pequeno-almoço: 

 Tintura de casca de nozes (20 min. antes do pequeno-almoço, 

ver doses mais abaixo). 

 Beber uma chávena de água quente antes do pequeno-almoço 

 Tomar 3 cápsulas de curcuma. 

 Tomar 3 cápsulas de funcho. 

 Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas. 

 Tomar 2 cápsulas de betaína. 



 

 

 Tomar 1 cápsula de cáscara sagrada. 

 Azeite de orégão (5 gotas numa cápsula vazia). 

Não ingerir diretamente já que pode causar  ardor ao entrar em 

contacto com a mucosa bucal. 

 

Todos os dias, ao almoço: 

 Tomar 3 cápsulas de cúrcuma. 

 Tomar 3 cápsulas de funcho. 

 Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas. 

 Tomar 2 cápsulas de betaína. 

 Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio. 

Todos os dias, ao jantar: 

 Tomar 3 cápsulas de cúrcuma. 

 Tomar 3 cápsulas de funcho. 

 Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas. 

 Tomar 2 cápsulas de betaína. 

 Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio. 

 Azeite de orégão (5 gotas en una cápsula vazia). 

Entre as refeições: 

 Lugol: 6 gotas, 4 vezes por dia,  em ½ de água. 

 

Dosagem: 

Tintura de casca de nozes: dias 1 a 5: 1 colher de sopa todos os dias 

em água fria. 



 

 

Dias 8, 12, 16, 20 e 24: 3 colheres de sopa em água fria. 

Lembrete semanal: 

Uma vez finalizada a limpeza intestinal recomendamos realizar um 

lembrete, uma vez por semana: 

 Tintura de cascas de nozes: de 1 a 3 colheres de sopa em água 

fria, tomadas lentamente. 

 Lugol: (solução de iodo) 6 gotas em1/2 copo de água duas vezes 

por dia. 

 


