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Decottopia 

Tratati  sănătatea înainte de boală.  Echilibraţi  ceea ce lipseşte.  Nu dezechilibraţi  ceea ce este în 
armonie. „Acestea sunt cele trei pârghii ale unei vechi învăţături născută în Italia cu secole în urmă 
provenind de la o dinastie de botanişti, care le-a recreat şi le-a dat forma medicinei populare italiene 
tradiţionale din timpul frizerilor-chirurgi şi a vrăjitorilor, dar şi unei înţelepciuni antice care era pe 
punctul de a  se pierde odată cu marile  descoperiri  ştiinţifice.  Ca o arcă ce călătoreşte  în  timp, 
Decottopia  a ajuns în zilele noastre prin generaţiile din familia mea, fiind încărcată de întreaga 
tradiţie preţioasă şi de filozofia celor care nu puteau să trateze boala prin principii active izolate şi 
care încercau să trateze sănătatea. Pe aceste pârghii s-a bazat activitatea mea de om de afaceri şi,  
aceste valori, încerc să le fac cunoscute la rândul meu. Cu speranţa că firul persistent al ideii de  
bunăstare şi de iubire de sine pe care am avut onoarea să le culeg să poată mâine să fie depănate 
către un viitor de conştientizare.”

Gianluca Mech 
„Noi suntem ceea ce mâncăm”, Acest fapt este afirmat de Ayurveda, ştiinţa vieţii antice indiene. 
Este  confirmat  şi  de  Feuerbach,  filozof  german,  fiind,  ca  pregătire  şi  gândire,  mai  aproape de 
cultura  noastră  occidentală.  Este  exprimat  în  mod  vizual  de  Arcimboldo,  prin  imaginile  sale 
antropomorfe, vizionare, compuse din legume şi fructe, flori şi rădăcini.

Dacă acest fapt este adevărat – dacă este adevărat că tot ceea ce introducem în corpul nostru devine 
parte din noi – atunci nu doar a se hrăni, dar şi a se trata devine o provocare îndrăzneaţă şi o mare  
responsabilitate.

Pentru cine vrea să se menţină în formă, a şti mai mult, prin urmare, nu este un obicei cultural, ci o 
adevărată strategie de autoapărare.

Ce este un medicament? 
Medicamentul este un preparat farmaceutic care exercită o acţiune determinată asupra organismului, 
sau mai bine, asupra unui determinat proces biologic în interiorul organismului însuşi. Mai precis, 
prin  medicament  se  înţelege principiul  activ  al  unui  preparat  farmaceutic,  chiar  dacă  în  limbaj 
comun cei doi termeni sunt  de multe ori  utilizaţi  în  mod egal.  Medicamentele  sunt utilizate în 
medicină în scop terapeutic pentru a trata boli; sau în scop preventiv, pentru a apăra pacientul de 
posibile ameninţări la adresa sănătăţii. Însă, toate medicamentele pot da naştere la efecte negative, 
şi anume, la ceea ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte drept „reacţii adverse”. Din acest 
motiv, trebuie să fim atenţi întotdeauna atunci când le luăm.

Ce este un medicament vegetal? 
Un medicament vegetal este oricare medicament care conţine ca principii active una ori mai multe 
substanţe  vegetale,  sau  una  ori  mai  multe  preparate  vegetale,  sau una  ori  mai  multe  substanţe 
vegetale în asociere cu unul ori mai multe preparate vegetale.

Din totdeauna, pe piaţă, există medicamente a căror principii active provin de la plante care, nu 
întâmplător,  sunt  produse  şi  înregistrate  în  conformitate  cu  reglementările  riguroase  rezervate 
medicamentelor. Într-adevăr, când un principiu activ este izolat, concentrat şi definit în cantitate (şi 
anume „titrat”) se obţine un medicament cu toate efectele, cu păreri pro şi păreri contra. Din acest 
motiv, este fundamental ca, atunci când se doreşte să se ia un anume „principiu activ”, chiar dacă 
vegetal, să ne adresăm produselor omologate conform cu procedurile prevăzute pentru medicamente 
şi prescrise de către medic.

Să  încercăm să  clarificăm acest  fapt  printr-un  exemplu.  Pentru  a  combate  anxietatea,  ne  este 
recomandată Sunătoarea, deoarece conţine hipericină, care de obicei este titrată în produs. Însă, în 
acest punct, nu trebuie să ne lăsăm duşi în eroare de originea vegetală a principiului activ, deoarece 
atunci  când  vorbim de  unul  ori  câteva  principii  active  chiar  dacă  vegetale,  izolate  sau  titrate, 
vorbim, totuşi, de medicamente. Iar dacă totuşi avem nevoie de un medicament, repetăm, este bine 



ca acesta să fie prescris de medic, deoarece tratamentele „făcute de tine” sunt nerecomandate în 
mod absolut.

Uneori, se poate întâmpla, ca anumite principii active titrate să fie comercializate, dacă sunt sub 
nivelul unei anumite concentraţii, ca şi „integratori”. În acest caz, consumatorul trebuie să fie foarte 
atent la preţul de vânzare, deoarece se poate confrunta cu achiziţia unui medicament vegetal diluat 
(şi, foarte probabil, lipsit şi de controlul rezervat medicamentului) la un cost superior faţă de acelaşi 
medicament  înregistrat  în  mod regulamentar.  Nici  măcar  nu vă  lăsaţi  induşi  în  eroare  de forţa 
comunicativă a unui ambalaj frumos şi a unei etichete favorabile naturii: marketingul, uneori, este o 
sirenă prea tentantă...

Ce este Decottopia? 
Decottopia este o metodă de prelucrare şi transformare a plantelor medicinale într-un preparat lichid 
cu tradiţie seculară. Preparatele obţinute prin decocţie sunt produse cu valenţe clare de tip sănătos, 
dincolo de sectorul produselor medicinale (concepute pentru scopuri terapeutice precise) şi au ca 
obiectiv îmbunătăţirea stării de nutriţie, optimizând condiţiile genera le de bunăstare.

Aşadar, produsele obţinute prin decocţie nu sunt medicamente din derivaţie vegetală, ci integratori 
vegetali,  care nu numai că favorizează  funcţiile  organismului,  dar  care sunt  propuse a  fi  ca  şi  
„specialităţi alimentare” adevărate (în Statele Unite, în rândul celor care cunosc şi apreciază, circulă 
motto-ul: «Decottopia, a piece of Italy », ca şi când ar fi vorba de „pizza” sau „paste făinoase” ... 
sau de un Brunello di Montalcino!). Pe de altă parte, cu cât un integrator se apropie de specialitatea  
alimentară, acesta se îndepărtează de conceptul de
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