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CANDIDÍASE

1º PROTOCOLO PARA REALIZAR NO MÍNIMO 5 SEMANAS: 
(convém que o parceiro também o faça):

 Tintura de nogueira (Clark): Primeiros 6 dias: uma colher de sopa, com um copo de
água fria, 15 minutos antes de uma refeição. Esperar mais 10 minutos antes de ingerir
alimentos. Depois de abrir o frasco, guarde-o no frigorífico. No 7º dia: 3 colheres de
sopa. A partir de então, tomar 3 colheres de sopa apenas uma vez por semana.


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

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

 Lugol (Clark): se não for alérgico ao iodo: 6 gotas em água, 4 vezes por dia entre

refeições

 Óleo de orégão (Clark): 5 gotas em cápsula vazia (Clark) durante 2 refeições

(estômago cheio)

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

 Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço

 Equinácia (Clark): 1 ao pequeno-almoço e 1 ao almoço

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

 Pau d’arco (Clark): 2 ao pequeno-almoço, 2 ao almoço e 2 ao jantar

 Probiótico com um pouco de água natural 15 minutos antes do

pequeno-almoço

 Sementes de psyllium: 1 colher de sopa dissolvida num copo de

água, ao levantar-se e ao deitar-se

 Extrato de alho (Clark): 2 ao pequeno-almoço, 2 ao almoço e 2 ao

jantar



CANDIDÍASE (Continuação)

 *Em caso de afetação vaginal, aplicar óleo de coco de manhã e à
noite a nível vaginal profundo, e introduzir um tampão com 4 ou 5
gotas de extrato da árvore do chá.


 *Em caso de candidíase bucal, realizar enxaguaduras com óleo de

coco entre 10 e 15 minutos 3 vezes por dia, sem ingeri-lo.

 *Realizar higiene com pó dental com orégão.
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CANDIDÍASE (Continuação)

1º  3 colheres de sopa de tintura de nogueira (Clark) num copo de água. Beber 
devagar durante 15 minutos, antes de uma refeição, esperar mais 15 minutos 
antes de ingerir alimento. Depois de abrir, guarde-o no frigorífico.

 Lugol (Clark): se não for alérgico ao iodo: 6 gotas em água, 4 vezes por
dia. No mesmo dia que a tintura de nogueira


 Óleo de orégão (Clark): 5 gotas em cápsula vazia (Clark) durante uma

refeição (estômago cheio)
2º Uma vez por semana, no mesmo dia:

Desintox. de metais pesados e, durante este protocolo, realizar 4-5 limpezas 
hepáticas + recordação semanal. (Recordamos o protocolo de desintoxicação de 
metais pesados – Nível 1, pág. 270)

3º Limpeza renal

4º 5 limpezas hepáticas (1 cada 2-3 semanas)
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CANDIDÍASE (Continuação)

HOMEOGRAFIAS (opcional):
Rim + Rim 

 H2O    HM
Rim 

H2O      HM
Take out: esq. dir. 

 HM de rins

L 
Rim H2O HM L 

Rim H2O   HMesq. dir. 
HM de 'L' rins

ZAPPER (importante):
Zapper regular de 15 min. 3 vezes por dia (máximo 15 min., porque a Cândida esconde-se).

ZAPPING PLATES:
 Cândida 15 min. 3 vezes por dia
 Não deixe de realizar o Zapper normal, porque a Cândida tem sempre relação com parasitas

nos quais se esconde
OBSERVAÇÕES:
 Eliminar metais da boca (MUITO IMPORTANTE)
 Beber água pura
 Eliminar frutas, açúcar e produtos que o contenham. A frutose também não está permitida.
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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




