
A sensação de falta de disposição é algo cada vez mais comum, 

principalmente diante de uma rotina bem agitada. Entretanto, é 

normal sentir isso, desde que em um nível moderado. Contudo, 

há dias que essa falta de energia é excessiva, o que pode 

comprometer a nossa saúde e bem-estar.

A fadiga pode nos atrapalhar física e emocionalmente, além de 

ocasionar mudanças de humor e causar danos ao nosso sistema 

imunológico, deixando o nosso corpo mais suscetível a infecções 

oportunistas e até mesmo, causar outras comorbidades crônicas.

Para quem vive uma vida agitada e precisa de uma dose extra de 

disposição, o O.Shot Energy é perfeito para essas situações. Esse 

mix de 8 ativos, possui uma combinação exclusiva de ingredientes 

naturais que atuam melhorando a disposição e energia corporal, 

além de incentivar um maior gasto calórico, através da sua ação 

termogênica. O.Shot Energy pode ser tomado a qualquer 

momento do dia, inclusive antes de atividades físicas. 

Um shot prático e completo, perfeito para deixar os seus dias 

mais produtivos com muito mais energia e disposição. 

1 dose = 
8 ativos
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Dose diária de energia e disposição!



CHÁ VERDE
Nas folhas de Camelia Sinensis existem mais de 200 componentes fotoquí-
micos que são capazes de promover a perda de peso, gordura corporal e 
auxiliar na prevenção e tratamento de obesidade e doenças associadas.

O Chá verde também tem uma potente ação antioxidante, anti-inflamatória, 
antiestresse, ansiolítica, termogênica, combate aos radicais livres e previne o 
envelhecimento precoce. Além do auxílio na redução de peso, essa planta 
também melhora a disposição e bem-estar físico e emocional. 

Segundo estudos, o extrato do chá verde inibe o estresse oxidativo induzi-
do pela fadiga acumulada e com isso, pode minimizar o dano muscular em 
atletas amadores, retardando a fadiga muscular e aumentando a capacidade 
de execução dos exercícios. Outro fato, é que os estudos também apontam 
que o Chá Verde é capaz de aumentar a energia gasta em 24h e promover a 
oxidação lipídica, incentivando assim, a redução da gordura localizada. 

CAFÉ VERDE
O extrato de café verde é extraído da espécie Coffea Canephora Robusta. 
Ele tem o poder de acelerar o metabolismo, sendo esta circunstância bastan-
te benéfica para quem pretende diminuir peso.

Seus estudos demostram que o extrato e Café Verde é um potencial inibidor 
da absorção de gordura e um supressor eficaz no metabolismo no fígado, 
contribuindo assim, para a redução de peso corporal. Além disso, essa planta 
também tem o poder de ajudar na prevenção ao envelhecimento precoce e 
manter o sistema imunológico saudável.

Já a alta quantidade de cafeína e antioxidantes presentes em sua composi-
ção, tem o poder de aumentar a energia corporal e melhorar a concentração.  

ILEX PARAGUARIENSIS (Erva Mate)
A Erva-Mate (Ilex paraguariensis) tem sido amplamente divulgada por seus 
benefícios para a saúde, uma vez que possui diversos fitoquímicos em sua 
composição. Entre os seus benefícios, podemos destacar sua ação antioxi-
dante, cardioprotetor, hipocolesterolêmico e ação anti-inflamatória.

Suas propriedades podem melhorar o metabolismo lipídico e promover a 
perda de peso através da redução da síntese da gordura visceral, colesterol 
e ácidos graxos. Além disso, regula a distribuição das gorduras corporais e 
aumenta o uso dos ácidos graxos na obtenção de energia.  Já a cafeína pre-
sente em sua composição, promove efeitos estimulantes no sistema nervoso 
central, ajudando as funções musculares, cardíacas, respiratórias e renais. 

Essa erva pode ter efeitos estimulantes a atividade física e mental, eliminando 
a fadiga e promovendo efeitos mais prolongados do que o café, entretanto, 
sem os efeitos colaterais de insônia e irritabilidade. 

ALECRIM
O Alecrim é uma planta que pertence à família Lamiaceae, e é popularmente 
conhecida por alecrim-de-cheiro, alecrim-da-horta, roris marino, etc.

Suas propriedades como antiespasmódica, estimulantes, emenagogas e 
cicatrizantes, são reconhecidas mundialmente. Além disso, o seu óleo 
essencial possui benefícios como ação analgésica, espamolítica, anti- 
inflamatória, antifúngica e antineoplásica. 

Outro fator, é que o Alecrim possui o poder de atuar sobre o sistema nervoso e 
cansaço físico, além de obter ação diurética e ser estimulante digestivo. O Ale-
crim também é conhecido como “erva da alegria”, por estar relacionado ao fato 
de ser um importante aliado na melhora do humor e no combate ao estresse. 
Por isso, essa planta é muito recomendada em casos de depressão e cansaço 
mental, além de também ajudar a prevenir o mal de Alzheimer, agindo diretamen-
te no cérebro com propriedades que reduzem os riscos da perda da memória.

GENGIBRE
O Gengibre é considerado uma substância termogênica, ou seja, com capa-
cidade de estimular o metabolismo. As substâncias contidas no Gengibre, 
tem a capacidade de aumentar a temperatura corporal, acelerar o metabo-
lismo, aumentando a queima de gordura e o gasto calórico em mais de 10%. 

Além disso, o Gengibre pode auxiliar no tratamento de doenças autoimunes, 
bem como auxiliar em desconfortos digestivos e ser um potente agente an-
ti-inflamatório. Seus estudos também indicam bons resultados nas funções 
cognitivas e na redução da perda de células nervosas.

 

CANELA
A Canela pode ser um excelente estabilizador do açúcar no sangue, o que 
faz dela, uma ótima opção não só para diabéticos, mas também para pessoas 
que buscam o emagrecimento. Seus estudos também apontam que a Canela 
pode melhorar o desempenho cognitivo, aumentando os níveis de concentra-
ção e em idosos, pode auxiliar no retardo cognitivo. Além isso, a Canela tam-
bém ajudar a combater alterações de humor, já que atua na inibição dos dis-
túrbios de humor provocados pela instabilidade da glicemia. Seu inconfundível 
aroma também atua diretamente no cérebro, estimulando o estado de alerta.

GUARANÁ
O Guaraná (Pallinia Cupana) é uma planta originária da Amazônia, cujas pro-
priedades energéticas eram utilizadas pelos nativos para aumentar a resis-
tência à sede, calor e fadiga.

O Guaraná é um estimulante do sistema nervoso central e do metabolismo, 
ajudando a suprimir o apetite e converter gordura em energia. Devido a pre-
sença de cafeína em sua constituição, ele também é considerado uma fonte 
energética, tônica e estimulante orgânico nos casos de esgotamento físico 
e mental. Esse fruto possui uma composição bem rica, já que nele é possível 
encontrar diversos estimulantes derivados de xantina, além de  flavonoides, 
fósforo, ferro, magnésio, potássio, cálcio, vitamina A e vitamina B1.

As propriedades dessa planta, também ajudam a reduzir o estresse oxidativo 
do organismo, relacionado ao surgimento de doenças neurodegenerativas 
e cardiovasculares, além de diabetes, câncer, inflamações e envelhecimento 
precoce em virtude da morte de células, entre outras condições prejudiciais à 
saúde e ao bem-estar. Dentre as características popularmente atribuídas, ele 
destaca-se por ser um potente estimulante das funções cerebrais, auxiliando 
na melhoria da memória, sendo muito útil para acabar com a sensação de 
fadiga causada pelo esforço intelectual e físico.

PIMENTA-CAIENA
As espécies do gênero Capsicum L. vem sendo estudada por pesquisado-
res do mundo inteiro. Suas propriedades englobam ações analgésicas e 
anti-inflamatórias. Já as substâncias presentes nas sementes, estimulam a 
aceleração do metabolismo local, dilatando vasos capilares e aumentando 
o fluxo sanguíneo. Estudos recentes comprovam o potencial terapêutico dos 
compostos químicos da Pimenta-Caiena, em relação a termogênese e ao 
gasto energético. Seus benefícios estende-se a ação de lipólise e sensação 
de saciedade. Esse fruto é rico em Vitaminas A, B1, B2, C e PP, com isso,  
possuem benefícios que vão desde o combate aos radicais livres até a  
proteção do sistema imunológico e nervoso, além de auxiliar na manutenção 
da pele, proteção do fígado e regulação da taxa de colesterol no sangue. 

Além das propriedades analgésicas e energéticas, essa pimenta também fa-
vorece a redução de coágulos no sangue e estimula a produção de endorfi-
na no cérebro (popularmente conhecido como “hormônio da felicidade”). Por 
meio disso, é possível aumentar os níveis de saciedade durante as refeições 
e promover a redução do consumo de gorduras e calorias. 

Conheça os ingredientes que fazem parte do mix de ativos:
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CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA: 5g ao dia, diluído em água.


