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OQUE É A DECOTTOPIA®
É um antigo método de extração e de retenção do princípio ativo de pelo menos dez plantas em
forma líquida, sem álcool, sem açúcar, sem conservantes e sem glúten.

COMONASCEU A DECOTTOPIA®
A Decottopia® veio de uma dinastia de herboristas que reformularam e aperfeiçoaram um método
presente no século XVI entre asminorias protestantes do Langhe. Contra todas as aparências fonéti-
cas, "Decottopia®”não se refere a "misturas", mas a sua raiz deriva do grego "Deka" (dez), que signifi-
ca o método das dez plantas.

A PRODUÇÃO DA DECOTTOPIA®
Enquanto a medicina tradicional à base de plantas, para evitar possíveis antagonismos, geralmente
não utiliza mais do que três ou quatro plantas, a Decottopia® utiliza pelo menos dez plantas, e com
a certeza total e sempre documentada de que entre elas são desenvolvidas apenas sinergias. Para
extrair o princípio ativo de cada planta medicinal utilizam procedimentos suaves, tais como, infusão,
maceração e decocção. O extrato é em seguida concentrado sob a forma líquida. São produtos
extremamente puros e totalmente naturais, não só na formulação, mas também nos processos de
produção e conservação.

QUANDO E PORQUÊ TOMAR OS PRODUTOS OBTIDOS COMOMÉTODO DECOTTOPIA®
Os produtos obtidos com o método Decottopia® não são medicinais com finalidade terapêutica,
mas têm o propósito de melhorar o estado nutricional, otimizando a condição de bem-estar geral e
favorecendo as funções fisiológicas do organismo. Sendo ideais não sópara aqueles que pretendem
seguir uma dieta, mas também para aqueles que querem sentir-se bem.

COMOTOMAR OS PRODUTOS OBTIDOS COMOMÉTODO DECOTTOPIA®
Muito fácil de tomar, bebe-se puro ou diluído com água, contribuindo assim na hidratação e purifi-
cação do organismo.
Pode-se misturar mais que um produto obtido com o método DECOTTOPIA®, seguindo algumas
regras simples: não exceder 4 produtos, evitar produtos com efeito contrários ou com diferentes
tempos de toma.
Para manter as propriedadesorganoléticas emedicinais, aDecottopia® deve ser mantidano frigorífi-
co e consumida até 30 dias após a abertura da garrafa.
A Decottopia® pode ser tomada quente ou fria.

A empresa GianlucaMech S.p.A. foi fundada no ano de 1911, seguindo
uma tradição histórica de 500 anos. As primeiras informações
disponíveis dessa tradição datam de 1500 e estão intimamente ligadas
à história de uma fórmula especial, conhecida como Decottopia®.

SEM ÁLCOOL - SEM AÇÚCAR - SEM CONSERVANTES - SEM GLUTÉN

Decottopia®
Um procedimento único de extração,
segredo de família desde 1911



Decottopia®

Decocosmetica®

DEPURATIVO ANTARTICO
Depuração geral do organismo

®

VEN-MECH®Gel
Varizes e derrames vasculares, pernas cansadas

GASTRICOL-MECH®
Patologias gástricas e intestinais

METEOR-MECH®
Problemas digestivos, flatulência

SLIM-KOMBU®
Celulite, tonificação, emagrecimento

SLIM-KOMBU®UOMO
Eliminação da gordura abdominal, estimulação do metabolismo

VEN-MECH®
Varizes e derrames vasculares, pernas cansadas

DIUR-MECH®
Retenção de líquidos
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