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Ce este Dieta Tisanoreica2? 

Metoda Tisanoreica este un protocol pentru reducerea ponderată în greutate și este bazată pe activarea 

unei căi metabolice definită cetoza. 

Dieta Tisanoreica se deosebește de clasica dietă cetogenică deoarece reduce efectele cetozei datorită 

utilizării plantelor (astfel se definește dieta fito-cetogenică). Este vorba despre o dietă hipoglucidică, cu 

un conținut normal de proteine și hipocalorică ce permite organismului să se hrănească echilibrat din 

plin chiar și într-o fază ca aceea de slăbire, utilizînd, inclusiv și potențialul suport oferit de plantele 

medicinale. 

Produsele ce constituie Protocolul Dietei Tisanoreica sunt adevărate specialități alimentare, sudiate 

pentru a răspunde la cerințele de eficacitate în procesul de pierdere a greutății respectînd o alimentație 

corectă. Este vorba despre mîncăruri pe gustul fiecăruia,fiind  optimă  pentru acei ce vor să piardă din 

greutate dar totodată mîncarea să fie bună fără o oarecare frustrare pe parcursul sau în perioada de 

după dietă. 

 

Tisanoreica este un Protocol dietic Hipoglucidic – Hipocaloric – Normoproteic 

 

IMPORTANT 

Un protocol dietic, chiar dacă este personalizat, nu este în stare să substituie în totalmente o alimentație 

cotidiană variată și echilibrată și trebuie să fie adaptată urmărind un stil de viață sănătos cu un nivel bun 

de activitate fizică. Înainte de a urma un protocol dietic, se recomandă mereu de a cere sfatul unui 

medic sau al medicului de serviciu al Centrului de Studii Tisanoreica în relație cu propriul stil de viață. 

 



Protocolul 
Dietei 
Tisanoreica2  

DURATA PROTOCOLULUI 

Durata protocolului variază de la un minim de 20 de zile (protocolul de bază) la 

un maxim de 42 de zile (protocolul șoc). 

 

FAZELE  

Pentru a efectua cu success protocolul Tisanoreica trebuie urmate în 

cosecutivitate două faze diverse, numite Faza Intensivă și Faza de Stabilizare.  

Pentru a îmbunătăți eficacitatea tratamentului, înainte de Faza Intensivă este 

bine de a începe cu o „Fază de Purificare Pre-Tisanoreica”, și la final urmat de 

„Faza Style Post-Tisanoreica” . 

Faza de Detoxifiere: în această fază are loc curățarea hepatică și limfatică astfel încît pregătește organizmul și ușurează 

intrarea în cetoză pe întreaga perioadă a fazei intensive. 

Cum sa înfrunți această fază inițială? 

Decottopia (opțiune schema ___ pag.__): este posibilă utilizarea unei sau a mai multor substanțe Decottopice, în funcție de 

exigențele individuale  pentru cel putin 7 zile. Aceasta favorizează detoxifierea organismului, fundamental înainte, pe durata 

și după oricare program de slăbire. 

Faza Intensivă, prima fază a Dietei Tisanoreica2 prevede excluderea totală a zaharidelor, simple și complexe, și al 

alcoolului. În această fază în general sunt administrate 4 mîncăruri Tisanoreica (PAT) pe zi, în asociație cu verdețuri, cu un 

felul doi de mîncare bogată în proteine și cu  Decottopirici funcționali. 

Faza de Stabilizare este a doua fază a Dietei Tesanoreica2 și prevede reintroducerea carbohidraților cu un nivel scăzut 

glicemic (pastă, orez și cereale non rafinate). În această fază, PAT-urile trebuie scăzute la 2 pe zi și se continuă consumul de 

Decottopirici funcționali. 

Faza Style este a treia fază a Dietei Tisanoreica, în care trebuie  atrasă atenție la cantitate, dar mai presus la calitatea 

caloriilor care sunt consumate. 

Cum să înfrunți această fază? 

Meniul Tisanoreica Style: sfaturile alimentare bazate pe cerințele energetice și caracteristicile individuale. Sunt finalizate cu 

menținerea greutății și îmbunătățirea alimentației.  Se prescriu suplimente alimentare cu Decotopirici și PAT. 

Dieta Tisanoreica Style Genomech: sfaturi alimentare bazate nu doar pe cerințele energetice, dar și pe rezultatele din 

studiul genetic. Sunt finalizate cu menținerea greutății și îmbunătățirea alimentației. .  Se prescriu suplimente alimentare cu 

Decotopirici și PAT. 

 

 

 

 



SILUETĂ 

ENERGIE SĂNĂTATE 

DETOX 



DERMATITA 

SEBOREICĂ  

Kit Tisanoreica Intensiv 

Programul nutriţional durează 7 zile şi  

prevede administrarea suplimentelor  

alimentare Decottopia şi Tisanoreica2 

în modul prescris în instrucţiunile din 

interiorul kit-ului. 

Kitul conține: 

SUPLIMENTE ALIMENTARE TISANOREICA2: 

8 Băuturi cu gust de Cacao 

4 Băuturi cu gust de Capucino 

4 Băuturi cu gust de Lapte și Bezea 

4 Băuturi cu gust de Ciocolată amară 

4 Supe cu gust de legume 

MÎNCĂRURI TISANOREICA: 

4 Supe cu gust de legume 

1 Pasta Original 

SUPLIMENTE ALIMENTARE DECOTTOPIA: 

1 Extract 02 Depurativo  de 250 ml 

1 Extract 12 Anticellulite  de 250 ml 

1 Extract 13 Tonico  de 250 ml 

1 Shaker 



Extractele Decottopia funcţionale 

Pe tot parcursul programei trebuie consumate urmatoarele extracte Decotopirici care completează acțiunea preparatelor 

ca ajutor în pierderea greutății: 

 

Instrucţiuni valabile pentru întreaga perioadă a protocolului: 

Evitarea tuturor carbohidratilor (ex. fructe, pasta, pîine, legume, cartofi, alcool, snak-uri, gustări, etc.) 

Evitarea tuturor zahărurilor: alb, din trestie, fructoză, miere. 

Pe post de condimente utilizați ulei de măsline extravergin (3 linguri pe zi) și suc de lamîie (2 linguri pe zi); pentru a 

aromatiza mîncărurile folosiți condimente din ierburi aromatizate. 

Pe parcursul zilei 30 ml Extract 12 Anticelulita  + 30 ml Extract 02 Depurativ  amestecat în 

La Micul Dejun 15 ml Extract 13 Tonic  de consumat concentrat sau diluat într-un pahar cu apă 

La Prînz 15 ml Extract 13 Tonic  de consumat concentrat sau diluat într-un pahar cu apă 

  
Micul dejun 

Cafea sau ceai îndulciţi cu T-Sweeter sau TiStevia. O băutură Tisanoreica2 ( cacao, capucino, lapte și bezea, ciocolată 
amară) 

  
Gustarea de dimineaţă 

Cafea sau ceai îndulciţi cu T-Sweeter sau TiStevia. O băutură Tisanoreica2 ( cacao, capucino, lapte și bezea, ciocolată 
amară) 

  
Prînzul (schimbul între prînz şi cină se permite) 

O mîncare Tisanoreica la alegere între 50 gr de Tisanopast Original cu sos pesto sau un amestec de legume și o supă cu gust 
de legume Tisanoreica2 

Garnitură 

Salată mixtă sau legume fierte la alegere: sparanghel, frunze de salată belgiană, sfeclă, brocoli, anghinare, ciulini, cicoare, 
conopidă, varză, varză de Bruxelles, castraveţi, varză acră, napi, macriş, chimen dulce, ciuperci, germeni de soia (proaspeţi), 
andivă, salată (verde, escarole, cret, valeriană), vînătă, praz, cicoare verde, ridichi, rucola, ţelină, spanac, varză creaţă, trufa, 
dovlecei. 

Gustarea de după masă 

Cafea sau ceai îndulciţi cu T-Sweeter sau TiStevia. O băutură Tisanoreica2 ( cacao, capucino, lapte și bezea, ciocolată 
amară) 

Cina(schimbul între prînz şi cină se permite) 

Felul doi alegeţi între: 

120 gr de carne fără grăsime 
200 gr de peşte fără grăsime 
80 gr de ton în ulei 
80 gr de carne feliată ( bresaola, carpaccio, prosciutto crud fără grăsime) 
1 ou 

Garnitură 

Salată mixtă sau legume fierte la alegere (vezi la prînz) 



 

KIT TISANOREICA  

DE STABILIZARE 

Programul nutrițional durează 8 zile și prevede administrarea suplimentelor  

alimentare Decottopia și Tisanoreica2 în modul prescris în instrucțiunile din 

interiorul kit-ului. 

Kit-ul conţine: 

SUPLIMENTE ALIMENTARE TISANOREICA2: 

8 Băuturi cu gust de Cacao 

4 Băuturi cu gust de Capucino 

4 Băuturi cu gust de Lapte și Bezea 

SUPLIMENTE ALIMENTARE DECOTTOPIA: 

1 Extract 02 Depurativo de 250 ml 

1 Extract 08 Funzione Regolatrice de 250 ml 

1 Extract 12 Anticellulite de 250 ml 

Extractele Decottopia funcţionale 

Pe tot parcursul programei trebuie consumate următoarele extracte Decotopirice care completează acțiunea preparatelor ca 

ajutor în pierderea greutății: 

Pe parcursul zilei 30 ml de Extract 12 Anticellulite + 30 ml Extract 02 Depurativo amestecat în 1,5 litri de apă 

La Micul Dejun 30 ml de Extract 08 Funzione Regolatrice  de consumat concentrat sau diluat într-un pahar cu 
apă 

Instrucțiuni valabile pentru întreaga perioadă a dietei: 

Evitarea tuturor tipurilor de zahăr : alb, din trestie, fructoză, miere. 

Pe post de condimente utilizați ulei de măsline extravergin (3 linguri pe zi) și suc de lamîie (2 linguri pe zi); pentru a aromatiza 

mîncărurile folosiți condimente din ierburi aromatizate. 



  
Micul dejun 

Cafea sau ceai îndulciţi cu T-Sweeter sau TiStevia. O băutură Tisanoreica2 ( cacao, capucino, lapte și bezea, ciocolată 
amară) 

  
Gustarea de dimineata 

Cafea sau ceai îndulciţi cu T-Sweeter sau TiStevia. O băutură Tisanoreica2 ( cacao, capucino, lapte și bezea, ciocolată 
amară) 

  
Prînzul (schimbul între prînz şi cină se permite) 

Felul întîi alegeţi între: 

60/80 gr paste sau orez integral 
60/80 gr alte cereale non rafinate (ovăz, farro, kamut, orz, mei) 
Supă (fără cartofi sau morcov ) cu legume (30 gr uscate sau 60 gr proaspete) 

Garnitură 

Salată mixtă sau legume fierte la alegere: sparanghel, frunze de salată belgiană, sfeclă, brocoli, anghinare, ciulini, cicoare, 
conopidă, varză, varză de Bruxelles, castraveţi, varză acră, napi, macriş, chimen dulce, ciuperci, germeni de soia (proaspeţi), 
andivă, salată (belgiana, verde, escarole, cret, valeriană), vînată, praz, cicoare verde, ridichi, rucola, ţelină, spanac, varză 
creaţă, trufa, dovlecei. La această etapă e posibil de adăugat în cantităţi moderate legume roşii, portocalii şi galbene.  

Cina(schimbul între prînz şi cină se permite) 

Felul doi alegeţi între: 

120 gr  carne fără grăsime 
200 gr  peşte fără grăsime 
80 gr  ton în ulei 
80 gr  carne feliată ( bresaola, carpaccio, prosciutto crud fără grăsime) 
1 ou 
80 gr de cașcaval stagionat 
100 gr de tofu, seitan sau tempeh 

Garnitură 

Salată mixtă sau legume fierte la alegere (vezi la prînz) 


