
 

 PATOLOGIAS 

OFTALMOLÓGICAS 



GLAUCOMA 

SUPLEMENTO: 

1º  Programa de limpeza intestinal + 5 gotas de azeite de orégão (Clark) 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 

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia 

 Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsulas de gelatina vazia com2  refeições 

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

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

Complexo B (Clark): 1 ao almoço 

Vitamina B3  1 ao pequeno-almoço e 1 ao jantar 

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

Picolinato de cromo: 200 mcg. por dia  ao almoço (sempre separado da vitamina C) 

Beta caroteno. 1 ao pequeno-almoço 

Q10 30mg 2d-2c-2c.Mg 1 ao jantar. 

Ácido Tiótico 1 ao pequeno-almoço 

Sigue… 
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4º 



GLAUCOMA (Continuação) 

HOMEOGRAFIAS (Importante): 

 Rim + 

 Cópia : 

  HM de rim 

  HM de 'L' rim 

 Pâncreas + 

 Cópia : 

  HM de pâncreas 

 Olho + 

 Cópia : 

  HM de olho 

 

Rim 
dto. 

H2O HM 
Rim 
esq. 

H2O HM 

L 
Rim 
dto. 

H2O HM L 
Rim 
esq. 

H2O HM 

Sigue… 
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Olho H2O HM 

Pâncreas H2O HM 



GLAUCOMA (Continuação) 

 Adrenais + 

 Cópia : 

  HM de adrenais 

 Pituitária + 

 Cópia : 

  HM de pituitária 

 

ZAPPER (importante) 

 Zapper regular de 60 minutos 

 Pratos de zappeo: 

 Olho 

 Pâncreas 

 Adrenais 

 Olho-sangue 

 Olho-grupo ‘A’ 

Adre- 
nais 

H2O HM 

Pituitária H2O HM 
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GLAUCOMA (Continuação) 

OBSERVAÇÕES:  

Evitar fontes de ácido clorogénico. Amaranto e painços crus, maçã(salvo red e 

golden, ambas muito maduras) porco e derivados, banana, soja e derivados, frutas 

que não estejam maduras, castanha de caju crua, pimenta-jalapenho, couve-flor 

crua, repolho cru, abobrinha crua, leite e derivados,pimenta, manga, azeite (de oliva, 

milho, canela, sésamo, soja), batatas fritas,erva quássia. 
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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




