
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Middelen Gebruik Tijd 
4 Losse flesjes  

1 t/m 4, nr 6 & Aura 
Aid 

* WACHT 10 dagen tot je 
weer begint met  
(nr 3) Spitox. 
 
* START met  
(nr 1) Suffectus  
(nr 2) Zenuwstelsel  
(nr 3) Spitox  
(nr 4) Co-enzo 
(nr 6) Enkel A 
Allen 2x 4 korrels per dag. 
* Na 4 weken stop je met  
(nr 6) Enkel A maar neem je 
nog wel Spitox tot dat alle 
andere flesjes op zijn.  
 
Ga hierna verder naar Fase 5 
 

6 weken 

5 Suffectus 
Combi-234 

In deze fase van 6 weken 
neem je alleen Suffectus  
(nr 1) & Combi-234 
 
Allebei 2x 4 korrels per dag. 
 
Dit is bedoeld om even weer 
een boost te geven. 
 
Ga hierna verder naar Fase 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 a 6 weken  

    

Fase Middelen Gebruik Tijd 
1 Suffectus 2x  

Combi-234 2x  
Barbaeryl  
 

Suffectus (nr 1) & Combi-234  
Allen 2x 4 korrels p/d totdat 
de voorraad op is.  
 
Na 3 weken start je met 
Barbaeryl 2x 2 korrels p/dag.  
Als je niet misselijk wordt van 
Barbaeryl, kun je opbouwen 
naar 2x 4 korrels per dag.  
 
Ga hierna verder naar Fase 2 

12 
weken 

2 Losse flesjes 1 t/m 4, 
Barbaeryl & Aura Aid 
naar behoefte  

(nr 1) Suffectus  
(nr 2) Zenuwstelsel  
(nr 3) Spitox  
(nr 4) Co-enzo 
(nr 4b) Barbaeryl)  
Allen 2x 4 korrels per dag. 
 
Aura Aid kan je net zo vaak 
nemen als nodig, zoals je een 
kopje koffie gebruikt om je 
energie te boosten.    
 
Ga hierna verder naar Fase 3 

6 weken 

3 Losse flesjes 1 t/m 4, 
nr 5 & Aura Aid 
 

* WACHT 10 dagen tot je 
weer begint met  
(nr 3) Spitox. 

 
* START met:  
(nr 1) Suffectus  
(nr 2) Zenuwstelsel  
(nr 3) Spitox  
(nr 4) Co-enzo 
(nr 5) Combi AB 
Allen 2x 4 korrels per dag. 
 
* Na 4 weken stop je met  
(nr 5) Combi AB maar neem je 
nog wel Spitox totdat alle 
andere flesjes op zijn.  
 
Ga hierna verder naar Fase 4 

6 weken 

    



Fase Middelen Gebruik Tijd 
6 Losse flesjes 1 t/m 4 

& Aura Aid naar 
behoefte 

(nr 1) Suffectus  
(nr 2) Zenuwstelsel  
(nr 3) Spitox  
(nr 4) Co-enzo 
Allen 2x 4 korrels per dag. 
 
Aura Aid kan je net zo vaak 
nemen als nodig, zoals je een 
kopje koffie gebruikt om je 
energie te boosten.    
 

6 weken 

7 Losse flesjes 1 t/m 4, 
nr 7 & Aura Aid 

* WACHT 10 dagen tot je 
weer begint met  
(nr 3) Spitox. 
 
* START met  
(nr 1) Suffectus  
(nr 2) Zenuwstelsel  
(nr 3)  Spitox  
(nr 4) Co-enzo 
(nr 7) Enkel B 
Allen 2x 4 korrels per dag. 
 
* Na 4 weken stop je met  
(nr 7) Enkel B maar neem je 
nog wel Spitox totdat alle 
andere flesjes op zijn.  
 
Check met je behandelaar of het 
nodig is door te gaan. Zo ja, 
begin dan weer bij fase 1 
Zo nee, ga verder naar Fase 8, 
de afbouwfase 
 

6 weken 

    
 
 
 
 
 
 

Fase Middelen Gebruik Tijd 
8 AfbouwFase 

Suffectus (nr 1), 
Combi-234 

Met deze set ga je verder na 
fase 7 en bouw je het Claritas 
Protocol af.  
 
Suffectus (nr 1) & Combi-234 
neem je 2x 4 korrels p/dag 
gedurende 2 weken, daarna 
verminder je naar 2x 2 korrels 
p/dag of 1x 4 korrels p/dag 
totdat de flesjes leeg zijn.  
 
Blijf altijd alert op symptomen 
zodat je snel kunt handelen in 
geval van herbesmetting. 
 

10 weken 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Middelen van het Claritas Protocol 
Op dit moment zijn dit alle middelen die deel uitmaken van het Claritas 
Protocol: 

• Suffectus   (Nr. 1) 
• Combi-234  
• Zenuwstelsel  (Nr. 2) 
• Spitox   (Nr. 3) 
• Co-enzo  (Nr. 4) 
• Barbaeryl  (Nr. 4b) 
• Combi AB  (Nr.5) 
• Enkel A  (Nr. 6) 
• Enkel B  (Nr. 7) 
• Aura Aid 

 
• B12 booster (Nr. 10) 
• Lever & Gal  (Nr. 8) 
• Combi Detox (Nr. 9) 
• Hart en vaat (Nr. 11) 
• Anti-fluettussi (AF) 

 
Hoe werkt het? 
De trillingen van de middelen zijn zo samengesteld dat ze de Lyme als het 
waren omsingelen en overal doordringen, ook door biofilmlagen heen. De 
Lyme wordt aan alle kanten gebombardeerd met trillingen maar merkt daar 
bewust weinig van.  
 
De frequentiemiddelen zorgen ervoor dat de Lyme-spirocheet uiteindelijk 
verstijft en oplost zonder dat de spirocheet uiteenvalt in deeltjes. Zijn 
natuurlijke manier om zich te vermenigvuldigen wordt hiermee een halt 
toegeroepen.  
 
Dit gebeurt zo zonder stress. De Borrelia zal daarom niet heftig reageren 
(wat ze wel doet bij Samento, antibiotica etcetera. Zie de lijst van 
aanvalsmiddelen die je beter niet gebruikt in combinatie met Claritas 
Protocol). 
Hierdoor blijft een Herxheimer-reactie uit en zal de Borrelia geen extra 
biofilm en toxines afgeven.  
 
 
 
 
 

Gebruik van de korrels 
De voorgeschreven dosering van de korrels uit de verschillende flesjes kan 
tegelijkertijd worden ingenomen. 
Verzamel eerst de juiste hoeveelheid korrels in het dopje van de fles en 
vanuit het dopje naar je hand. Neem de korrels direct in.  
Soms blijven korrels in het dopje steken. Dat is lastig. Je kunt dat 
lospeuteren met een mesje of iets dergelijks.  
Doe aangeraakte korrels NOOIT terug in de fles. Dit beïnvloedt nl. de trilling 
van de korrels.  
Eet ze liever op (soms heb je wat meer korrels nodig) of gooi ze weg.  
 
Kleine kinderen onder de 4 jaar kunnen de helft van de dosering nemen.  
 
Bij overgevoeligheid kun je de korrels tussen een wattenschijfje doen en dat 
dan bij je dragen.  
 
Dieren zoals honden en paarden reageren ook goed op de korrels. Katten 
zijn wat kieskeuriger maar als het lukt om de korrels in het voer te doen, 
werkt dat uitstekend. Zie voor toepassing van de middelen bij dieren, de 
uitleg in het document ‘Veelgestelde vragen’. 
 
MEDISCHE DISCLAIMER 
Claritas Essentiae – leverancier van het Claritas Protocol - aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor het al dan niet bereiken van het te verwachten 
resultaat en eventuele consequenties daarvan, ontstaan door het gebruiken 
van de frequentiemiddelen en het opvolgen van adviezen.  
 
Sommige kwalen of aandoeningen zijn niet of minder geschikt voor 
zelfmedicatie; raadpleeg hiervoor altijd tijdig uw huisarts of specialist. 
 
Als er bij gebruik van de middelen na een aantal weken nog geen verbetering 
zichtbaar is of als verergering van de kwaal optreedt, wordt aangeraden uw 
huisarts of specialist te raadplegen. 
 
De frequentiemiddelen kunnen alleen worden besteld bij Claritas Essentiae 
(via de Claritas Shop) of de daarbij aangesloten therapeuten. 
De middelen zijn te herkennen aan de stickers op de producten met daarop 
www.claritasessentiae.nl. 
 
Het is niet mogelijk om deze middelen na te maken met welk apparaat dan 
ook. Mocht dit wel zijn gebeurd, dan zal de werking afwijken van het 
origineel. Het protocol is gebaseerd op specifieke frequenties. 


