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הערת המערכת: 
כל האמור בחוברת זו מתבסס על מחקרו הקליני של ד"ר סימונס ואינו בא לתת התוויה 
רפואית. והינו אלא בגדר המלצה על פי המחקר הנ"ל. אין המחברים ויוצרי התכשיר אחראים 

להליך או לכל התוויה הקשורה לאמור בחוברת.
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 הקדמה:

באמצע שנות החמישים, פרסם חוקר ושמו ד"ר סימונס מחקר מהפכני בשם:
 .Pounds and Inches: a new approach to obesity by Dr. A.T.W simeneos 
תמצית המחקר העלתה גישה מהפכנית לדיאטה, כאשר ד"ר סימונס גילה כי הורמון ההריון 
בשם HCG, אחראי לפירוק רובדי שומנים שונים בגוף בזמן הריון והפיכתם לאנרגיה זמינה 
לעובר. מכח גילוי זה, העלה השערה שעל ידי מתן הורמון HCG אפשר יהיה לשלוט על 
מאגרי השומן של הגוף תוך כדי משטר דיאטטי קפדני. שיטתו המקורית של ד"ר סימונס 
הייתה מתן הורמון HCG )לגברים ונשים כאחת( בצירוף משטר דיאטטי בן 500 קלוריות 
ביום. תוצאות מחקרו הוכיחו נחרצות כי כל אדם שהשתתף בתוכנית הדיאטטי )והקפיד 

במדויק על ההליך( ירד בין 200-500 גרם ביום. 
כיום, בשנות האלפיים, לקחה על עצמה מחלקת הפיתוח של מפעל "טבעון ביוטק" להכין 
גרסה צמחית המדמה את הפעילות המטבוליטית של הHCG, בתורת תחליף צמחי. אך 
אחד. הוא  בגוף  מחוללת  זו  שדיאטה  המרכזי  הרעיון  בעינה.  עומדת  המקורית  התוכנית 
אתחול מחדש )RESET( לגוף. המציאות אותה חווה האדם במהלך הדיאטה ולאחריה הוא 
התחדשות תוך תאית והרגשת רעננות וקלילות של כביכול אתחול מחדש של כל מערכות 
הגוף. כמובן, שמעבדות "טבעון ביוטק" שכללו את הדיאטה ויצרו מצב של תוספים היוצרים 
הרמוניה וסינרגיה מושלמת. על ידי יצירה של ערכה רב תכליתית, המבוססת על שיטתו 

של ד"ר סימונס. 

 



 הערכה כוללת 

MODULAR DIET SPRAY / HCG תרסיס  התוסף
תרסיס הHCG, מטרתו להמריץ מצד אחד את חילוף החומרים של הגוף ומצד שני מהווה חסם 

תאבוני הממתן את רצונות הגוף לפחמימות וסוכרים. 

חוברת הסבר ויומן מעקב אכילה. 
בו תוכל להבין את הרעיון הטמון בעריכת RESET לגוף על ידי דיאטת HCG ותוכל לעקוב 

אחר ההתקדמות האישית מיום ליום. 
סרט מדידה.בו תוFל להיווכח בהצרת ההיקפים באופן מוחשי, במו ידיך. 

כמוסות תה ירוק. 
מלבד ההמלצה שהיא בבחינת חובה על שתיית מים, מומלץ     לשתות לפחות 4 כוסות תה ירוק 
ליום. הערכה מספקת כמו כן כמוסות תה ירוק אשר ידוע בתכונתו בספרות המקצועית בתור 
מנקה ומטהר גוף מרעלים ומתכות כבדות ומהווה אנטי אוקסידנט טבעי לגוף. רכיב המהווה 

חלק חשוב ביותר בתהליך ההתחדשות של הגוף במהלך הדיאטה. 

כמוסות לקסי קון. 
כמוסות טבעיות המהוות פתרון טבעי  לבעיות עצירות והסדרת פעילות מעיים נורמאלית בזמן 
הדיאטה. מכיוון שההליך התזונתי יכול להשפיע על מערכת העיכול והנלווה, מומלץ להשתמש 

בכמוסות לקסי קון על פי ההנחיות על גבי המוצר. 

ממתיק סטיוויה.
מהווה תחליף טבעי ובריא לסוכר. יש להשתמש לפי הצורך וללא הגבלה. 

מולטי ויטמין ומינרל יסודי.
 אשר בה לחזק את כל מערכות הגוף תוך כדי התהליך ואחריו ומספק חסרים שונים.
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 HCG מה מייחד את דיאטת 
 משאר הדיאטות הקיימות בשוק???

בראש ובראשונה היא מבוססת על מחקר קליני אמיתי שנערך על ידי ד"ר סיימונס, דבר שלא 
קיים בדיאטות אחרות. 

דבר שני, זו היא דיאטה שעובדת בצורה רב מערכתית שעובדת דרך המטבוליזם של הגוף, דבר 
המשתרע על כל תאי הגוף.

נמצאים גם  רובדי שומן אשר  ומסירה  דיאטה המגיעה  זו היא "דיאטת עומק".  דבר שלישי, 
בעומק הגוף, דבר שאיננו אופייני בדיאטות רגילות. 

דבר רביעי, הליך הדיאטה בסופו אינו מנוון את הגוף, אלא בצירוף התוספים גורם לו התחדשות 
וRESET מחדש של מערכות הגוף.

 

  
 



 קדם דיאטה:
 )חובה למי שלוקח את עצמו ברצינות(

כל הליך דיאטטי או שינוי במשטר התזונה משפיע על כל מערכות הגוף. כיוון שזהו שינוי  
מהנורמה לה הגוף רגיל. לכן לפני תחילת כל הליך כגון זה על המטופל לערוך בדיקת דם מקיפה 
הניתנת בכל קופת חולים, בה עליו לקבל את חוות דעתו החיובית של רופא המשפחה כי אין לו 
מניעה לעשות דיאטה.  הערכים החשובים לידיעה בלבד  הינם רמת ההמוגלובין, ההמוטוקרית, 
D3 ,B12, רמת הסוכר בדם, תפקודי כבד, ספירת כדוריות דם תקינה באופן כללי, ידיעה על 
להוות  היכולות  כרוניות  למחלות  מרשם  תרופות  נטילת  ואי  הגוף  של  תקינה  כללית  בריאות 

קונטרה אינדיקציה להליך הדיאטה. 
חובה על כל מטופל ליידע את עצמו כי הוא כשיר מבחינה בריאותית להליך הכתוב בחוברת. 

 השימוש בתרסיס:

יש להשתמש בתרסיס 3 פעמים ביום, 2 התזות מתחת ללשון. בשעות קבועות במהלך היום.
השימוש בתרסיס אינו קשור לאכילה. אך יש להקפיד לא לאכול בין חצי שעה לרבע שעה לאחר 
השימוש בתרסיס. התרסיס מכיל חומרים אשר צריכים להיספג בגוף, ברגע   שמשלבים את זה 

עם אוכל הספיגה יורדת משמעותית, וחבֱל!

 

 שלב -1 זלילה! 
 קדימה יוצאים לדרך

יומיים של זלילת מזונות שומניים ככל האפשר. יומיים אלו הם יומיים קריטיים ביותר עבור תהליך 
הדיאטה. הוא נועד למנוע מצבי רעב קיצוניים בשבוע הראשון של הדיאטה. יומיים אלו נועדו   

"לצבור" שומן במאגרים הזמינים של הגוף, לפני תחילת השלב הבא.
בימים אלו מתחילים להשתמש בתרסיס על פי ההוראות, ואוכלים כמה שיותר. מומלץ לשלב בין 

מאכלים משמינים מתוקים ומלוחים. 
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 שלב -2 ירידה! 
 "עכשיו זה אמיתי”

שימוש בתוסף המזון HCG+ דיאטת ה500 קלוריות
שלב זה מורכב מ21 או 40 יום בהם נלקח תוסף הHCG, ובסיומם מפסיקים ליטול את התוסף 

ועוברים לשלב הבא )שלב השמירה(.  
 HCG בשלב זה יש להקפיד בצורה מדויקת ביותר על ההוראות. הגוף מפרק באמצעות התוסף
ממאגרי השומן של הגוף ומזרים לגוף עד 4000 קלוריות. קצב הירידה בשלב זה נע בין 200-500 

קלוריות ביום. 
כדי להקל על עצמך בשלב זה מומלץ "להכין" את המטבח לתהליך. סיר אידוי לירקות, מחבת 
יכול להיות משעמם קצת, כי אפשרות הבישול  יכולים לעזור מאוד. שלב זה  "גריל" ומשקל 

מצומצמות מאוד. לכן ככל שיהיו תנאים נוחים יותר לעבודה יהיה קל יותר. 
הרבה דמיון ויצירתיות יכולים גם הם לסייע רבות בשלב זה!

 מה מותר לאכול בשלב זה?

מים, לפחות 2 ליטר- חובה!

2 מנות חלבון של 100 גרם כל אחת, שנשקלות לפני הבישול.
בשר בקר רזה, שהוסר ממנו כל השומן )כגון סינטה או וייסברטן(חזה עוף

דגים לבנים )כגון:סול, הליבוט, בקלה, סטייק טונה לבנה\ בהירה(טונה במים!
100 גרם קוטג’ 3% או קופסא שלמה של קוטג’ 1%.

ביצה שלמה +3 חלבונים

הערה: לא אוכלים 2 מנות מאותו סוג ביחד.  אך ניתן לחלק מנה אחת ל2. כלומר לא לערבב 
חלבונים.

2 מנות ירקות
)כל מה שמופיע ברשימה, שווה ערך למנה אחת(

תרד- 2 כוסות
עלי סלק- 2 כוסות

חסה- 2 כוסות
עגבנייה- 1 כוס
סלרי- 2 כוסות
שומר- 2 כוסות
בצל- 1 כוסות
צנון- 2 כוסות

מלפפון- 2 כוסות



ברוקולי- 2 כוסות
כרובית- 2 כוסות
קולורבי- 2 כוסות

כרוב- 2 כוסות

2 מנות פרי
)כל מה שמופיע ברשימה, שווה ערך למנה אחת(

תפוח גדול
חצי אשכולית

תפוז
חופן תותים 

2 מנות פחמימה
)כל מה שמופיע ברשימה, שווה ערך למנה אחת(

פריכית אורז עד 35 קלוריות ליחידה
מקל גרסיני

2 “טוסטעים”

תבלינים
מיץ לימון מלימון אחד בכל ארוחה.

מלח
פלפל שחור

חומץ
כל עשבי התיבול

אבקת חרדל
שום

תה ירוק ללא הגבלה. כמה שיותר יותר טוב. התה ירוק מסייע בניקוי רעלים מהגוף ושריפת 
שומן. ניתן לשתות חם או קר.

סטיוויה. למי שזקוק לממתיק )תחליף לסוכר או סוכרזית(. ניתן להשתמש בו וכממתיק לתה\ 
קפה \ כתוספת לקוטג’ ופירות..

מותר לשתות קפה, אך עדיף ביותר נטול קפאין וכמה שפחות.מותר כף חלב ליום
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 מתכונים

את כל המתכונים ניתן להכין כמנה בודדת, אך נוח יותר להכין כמות גדולה יותר ולחלק את 
זה למספר מנות

תפוחים אפויים בתנור עם קינמון
להוציא את הגלעין של התפוח, לפזר מעל קצת קינמון, ולהכניס לתנור עד שהתפוח מתרכך. 

למי שזה לא מספיק מתוק, ניתן להוסיף קצת סטיוויה.

גלידת פירות. 
מקציפים 3 חלבונים ,מוסיפים קצת סטיוויה, טוחנים במעבד מזון מנת פרי )תותים, תפוחי עץ, 

תפוזים, אשכולית וכו’(, מערבבים הכול ביחד ומכניסים למקפיא לכשעה.

כרוב מאודה
גבוהה. כאשר הסיר לוהט מכניסים פנימה את הכרוב  קוצצים כרוב. מחממים סיר על אש 
הקצוץ עם 4 כפות מים, ומערבבים ומתבלים )מלח ופלפל שחור(.מנמיכים את האש לאש קטנה, 

מערבבים כל כמה דקות. הכרוב מוכן כאשר הוא מקבל גוון חום. 

חזה עוף עם תבלינים. 
לוקחים המון עצבי תיבול, קוצצים אותם דק דק, ופורסים גם 2 שיני שום. מצפים את החזה עוף 

בעשבי תיבול עם השום  ומניחים על מחבת גריל חמה מאוד.

שקשוקה. 
במחבת חמה “מקפיצים” שיני שום ובצל חתוך לרצועות דקות. לוקחים עגבניות )כ150 גרם( 
וטוחנים אותם במעבד מזון, מוסיפים את העגבניות הטחונות למחבת, מתבלים לפי הטעם. ניתן 

גם להוסיף צרור עשבי תיבול, ומעל מניחים ביצה שלמה ו2 חלבונים. 

דג סול בתנור
לוקחים את הדג, פורשים נייר אפייה או נייר כסף. מפזרים על הדג שום גבישי, מלח ופלפל. 
קוצצים דק כוסברה, שמיר ופטרוזיליה ומפזרים בנדיבות על הדג. מכניסים לתנור בחום של 180 

מעלות למשך 20-25 דקות ומגישים בתוספת פלח לימון. 

חזה עוף מוקפץ. 
לוקחים מחבת גריל, ומביאים אותו לחום גבוה. מתיזים כ4 כפות מים על גבי המחבת. ועל המים 
זורים פלפל, מלח ושום גבישי ודואגים כל הזמן להוסיף קצת מים. לתוך “הרוטב” זורקים קצת 
בצל קצוץ, ותוך כדי עשיית הבצל, מערבבים ומכניסים נתחי חזה עוף. ניתן להוסיף, כוסברה 

ופטרוזיליה קצוצים. באותו האופן, אפשר להכין גם ברוקולי וכרובית מוקפצים.



סטייק טונה צרוב 

מחממים מחבת לחום גבוה. לוקחים נתח של טונה בהירה\ חומה. קוצצים בצל ירוק ו2 שיני 
שום טריות. מניחים את נתח הטונה על המחבת החמה, על הצד העליון של הנתח מפזרים את 
השום והבצל הירוק הקצוץ, מטבלים בפלפל שחור גרוס ומלח. צולים את הצד התחתון למשך 

2 דקות, הופכים את הסטייק על פניו ומטבלים את הצד השני.

מרק ברוקולי, כרובית ונתחי חזה עוף 

ממלאים סיר ב2/3 מים, מוסיפים בנדיבות 300 גרם ברוקולי, 300 גרם פרחי כרובית, 200 גרם 
נתחי חזה עוף, ובצל אחד קטן. מתבלים באבקת שום, או שום גבישי, פלפל ומלח. מביאים 
לרתיחה ואז מבשלים על אש קטנה במשך 40 דקות. כעת ניתן ליהנות מהמרק ב2 אפשרויות. 
אפשרות ראשונה כפי שהוא. אפשרות שנייה לטחון בבלנדר יד. ניתן לקחת עד 2 צלחות מרק 

מלאות שנחשבות בתור מנה של חלבון + ירק.

סלטים

סלט כרוב. קוצצים כרוב לבן ומוסיפים עלי כוסברה קצוצים או שני גבעולי בצל ירוק קצוצים. 
מתבלים בשום, פלפל, מלח, חומץ  ומיץ לימון.

ומתבלים  קצוצים  פטרוזיליה  עלי  ומוסיפים  לקוביות  קולורבי  וחותכים  קולפים  קולורבי.  סלט 
בחומץ, מיץ לימון ומלח.

סלט מלפפון ובצל.  חותכים מלפפון לעיגולים, קוצצים בצל. מוסיפים מלח, פלפל, מיץ לימון 
וחומץ, ואפשר להוסיף שמיר קצוץ.
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 דוגמא של תפריט יומי במהלך הדיאטה:

07:00-9:00 קמים בבוקר ומתיזים 2 התזות של התרסיס מתחת ללשון.מחכים בין רבע שעה 
לחצי שעה.

כוס קפה נטול קפאין וממותק על ידי סטיביה + פחמימה
מים.

9:00-11:00 פרי )תפוח/ תפוז(

11:00-13:00 חלבון + ירק . 
)קוטג' 1% + סלט כרוב בתוספת עלי כוסברה מטובל במיץ לימון, חומץ , פלפל ומלח. 

או בשקשוקה )לפי המתכון המצורף(. + סלט ירקות. 

13:00 להתיז 2 התזות מהתרסיס.

14:00-16:00 פרי )תפוח, תפוז, חצי אשכולית, תותים(

17:00-19:00 חלבון + ירק+ פחמימה. )חזה עוף צרוב במחבת עם עשבי תיבול בתוספת ברוקולי\ 
כרובית מאודה או בצל מבושל עם פלפל, שום ומלח ופחמימה(.

21:00- התזה פעמיים מתחת ללשון.

במהלך כל היום להקפיד על שתיית מים מרובה ותה ירוק\ או תה קמומיל.

 



 כמה הערות חשובות לגבי שלב זה:

במידה ומרגישים תחושת רעב למרות השימוש בתוסף הHCG, מומלץ לחלק את המנות למנות 
קטנות יותר לאכול משהו כל שעה וחצי בערך.

אפשר לאכול פחות מ500 קלוריות. אמנם כרגע זה נשמע מוזר, אך לא תמיד מצליחים לסיים את 
כל המאכלים המותרים ביום...

חייבים להישקל כל יום, ולהיות במעקב רציף של המשקל וההיקפים )ראה יומן מעקב אכילה(

ניתן לערבב  מנה של ירקות על ידי חיבור בין שניים או יותר סוגים של ירוקת. אך חשוב לבדוק כי 
הנ”ל לא גורם לעצירת הירידה. במידה והירידה נעצרת יש להפריד בין הירקות השונים.

ולא אין  גופנית יש להמשיך, אבל במידה  ואת\ה רגיל\ה לעשות פעילות  גופנית: במידה  פעילות 
להתחיל בשלב זה בפעילות גופנית. הגוף גם ככה עובד קשה בשלב זה ואין להעמיס עליו יותר.

עצירות: בשלב זה של הדיאטה תיתכן בעיית עצירות. על מנת להקל על בעיה יש בערכה “כמוסות 
לקסיקון”, אשר מיועדות לעזור בפתרון בעיה זו. צריכה מרובה של תה ירוק גם מסייעת רבות בכך.

יש להימנע משימוש בתחליבי גוף שונים במשך זמן הדיאטה. כגון: קרם גוף וכדומה. הסיבה לכך- 
שקרם הגוף סותם את נקבוביות העור ומונע שחרור רעלים מן הגוף, דבר המעכב את יעילותה של 

הדיאטה.
מאותו הטעם אין להשתמש באיפור שהינו על בסיס שומני, כגון מייק אפ או שפתון. 

רצוי להימנע משימוש במשחת שיניים טעם מנטה.אין לשתות או לצרוך מוצרים המכילים נענע או 

מנטה. 
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 שאלות נפוצות....

עם תפריט כזה אפשר לרדת גם בלי התוסף, אז בשביל מה התוסף?
באכילת תפריט זה ללא התוסף תרגישו רעב ומצוקה ולא שובע )כמו עם התוסף(. כמו כן, 
הירידה תהיה איטית יותר ללא התוסף, מכיוון שהתוסף "עוזר" לגוף לשחרר שומנים שהגוף 

בדרך כלל לא משחרר אותם.

לכמה זמן מספיק התרסיס?
לסבב של 40 יום.

אני פועל\ת על פי ההוראות וכבר יומיים/ שלושה לא ראיתי ירידה במשקל. מה לעשות?
בעיה זו קורת מדי פעם וניתן לסייע לה על ידי הכפלה או שילוש של מנת החלבון היומית. או 

לחילופין "יום תפוחים". באותו יום אוכלים 6 תפוחים עם הרבה מים ותה ירוק. 

מה עושים בשבתות/ חגים/ אירועים?
בקידוש, אפשר לשתות "מלוא לוגמיו" מהקידוש ובהבדלה רק לטעום ומישהו אחר ישתה את 
הכוס. כמו כן, מותר לאכול חצי פרוסת חלה לצאת לידי חובת ברכת המזון. מלבד זאת יש 

לשמור על התפריט הרגיל אך ניתן לרכז את האוכל ב2 סעודות. 

הדיאטה ומחזור
אם את יודעת שבעוד כמה ימים את אמורה לקבל מחזור, דחי את הדיאטה לאחר המחזור. אך 

אין שום בעיה להשתמש בתרסיס בזמן מחזור.

איך מומלץ להישקל?
בבוקר ללא בגדים. לנשקלים עם בגדים מומלץ להישקל עם בגד קבוע.

האם מותר לאכול מסטיק ללא סוכר?
לא. מכיוון שהוא מכיל תחליפי סוכר לא בריאים לגוף והרעיון של הדיאטה הוא לנקות את הגוף 

מכל החומרים הללו. 

מה עושים ברגעי משבר?
בכל דיאטה יש רגעי משבר. ברגע זה הגוף צריך מנת "סוכר". אכלו מנת קטנה של שוקולד, 

תמר או סוכרייה. השתדלו לא להגזים עם הכמות. 

 

 



 תופעות לוואי אפשריות בזמן לקיחת התרסיס:

כאבי ראש: אופייניים לזמני תחילת הדיאטה, כחלק מניקוי הרעלים של הגוף. להקלה מומלץ 
להקפיד על שתייה מרובה ובמקרה הצורך משכך כאבים

חולשה כללית או פתאומית: יכולה לנבוע ממחסור בחלבון וסוכר. במקרה הנ"ל יש לבדוק את 
הפרמטרים הבאים: האם שתיתי מספיק? אם התשובה חיובית יש להכפיל את כמות החלבון 
במקביל או לחילופין לאוכל 2 תפוחים. במידה וזה לא עוזר אפשר לעלות את רמת הסוכר על ידי 
אכילת כמה קוביות של שוקולד או תמר. וכמו כן, להקפיד על לקיחת המולטי ויטמין ובמקרה 

הצורך להכפיל את המינון.

 שלב 3- שמירה ומנוחה לגוף!

בשלב זה מפסיקים להשתמש בתרסיס הHCG. שלב זה אורך שלושה שבועות. 
מטרת השלב הזה הוא לייצב את הגוף והמשקל ולתת לגוף לנוח. בשלב זה צריך להישאר בטווח 
הקילו מהיום האחרון של השימוש בתוסף. לדוגמא: אם ביום האחרון לשימוש בתרסיס שקלתי 

62.3, במהלך אותם שלושה שבועות צריך לדאוג לא לעבור את ה63.3 קילו. 
מותר לאכול הכל חוץ מסוכר ועמילן/ פחמימות )עמילן הכוונה היא לקמח, לחם, עוגות, עוגיות, 

מאפים, אורז, דגנים, תפוח אדמה, תירס וכו'..(
מומלץ לאכול בתקופה זו דברים בריאים ומזינים, כגון: קטניות, בשר, מזון בעל ערך גליקמי נמוך,  
ירקות ופירות בצורה מתונה. אין להתחיל לאכול את כל סוגי המזונות בבת אחת, אלא להתחיל 

להוסיף מזונות שונים בהדרגה ולראות איך הגוף מגיב אליהם.
לא לנסות לרדת במשקל בתקופה זו. לירידה נוספת במשקל ניתן לעשות סבב נוסף של ירידה, 

רק כעבור שישה שבועות מיום הפסקת השימוש בתרסיס..
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 שלב -4 חזרה לחיים האמיתיים!

סיימת את הדיאטה, כאשר אתה מביט במראה אתה רואה מציאות חדשה, חשוב בליבך פנימה 
איך לשמור עליה. אם תשים לב לעצמך גופך שלך ינחה אותך מה כן ומה לא. ואם תטעה תמיד 

.HCGבשיטת ה RESET תוכל לעשות שוב
קווים מנחים לדרך: למתן כמה שיותר את הצריכה של סוכר לבן, קמח לבן ופחמימות בכלל, 

ולהקפיד על אכילה בריאה של קטניות, ירקות מגוונים וחלבונים שונים. 

כלל ברזל שכדאי להפנים ולשמור במהלך התהליך:
מה שלא כתוב בחוברת ההדרכה, אסור. 

ואל תנסה אחרת! חבל לקלקל את התהליך שלך!

בהצלחה!     


