
O sistema imunológico do nosso corpo é a defesa do 

organismo contra agentes infecciosos.

Por isso, é importante ser nutrido de proteínas, vitaminas 

e minerais, que regulam o funcionamento do organismo e 

garantem a produção de suas células de maneira efi ciente. 

A alimentação e a suplementação, portanto, têm papel 

fundamental no aumento da imunidade, uma vez que um 

cardápio variado e rico em nutrientes é capaz de manter 

as células do corpo sempre em boas condições de batalha 

contra os agentes invasores.

O.Shot Imune foi desenvolvido para atender esta 

necessidade de maneira prática com uma combinação 

única de nutrientes ativos capaz de atuar rapidamente 

no sistema imunológico.



BRÓCOLIS
O Brócolis, é um alimento rico em vitaminas A, B, C, E e K e é considerado 

um imunomodulador natural, pois auxilia na defesa do organismo. Rico em 

glutationa que possui execelente ação antioxidante e está diretamente 

relacionada ao rejuvenescimento celular e participa ativamente do sistema 

imune, neutralizando a ação dos radicais livres. Chamado de alimento qui-

miopreventivo, o brócolis, é um vegetal rico em glucosinolatos, substância 

que após passar pelo processo de hidrólise enzimática, se transforma em 

sulforafano e em Indol -3- Carbinol, fitonutriente que age como antitumoral, 

anti-inflamatório, antineoplásico e antioxidante. Em estudos publicados, 

a atividade do sulforafano também estimulou a resposta da imunidade 

humoral, pois houve um aprimoramento significativo no título de anticorpos 

circulantes, bem como a produção de anticorpos em células no baço (PFC). 

Além de ajudar a prevenir o câncer, o brócolis também pode ajudar o 

sistema imunológico a combater bactérias nocivas aos pulmões, a medida 

que os macrófagos removem detritos e bactérias que podem se acumular 

nos orgãos e causar infecções. O sulforofano contribuiu para essa elimi-

nação de bactérias que afetam a saúde pulmonar, se apresentando como 

um aliado na prevenção e redução das infecções que frequentemente 

afetam os fumantes e os pacientes com doenças pulmonares.

BETERRABA
A Beterraba possui alta concentração de vitamina C, sua raiz também tem 

vitaminas A, B1, B2, B5, além de sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e man-

ganês, que colaboram para fortalecer o sistema imunológico, evitando a 

oxidação celular; a mesma também apresenta ação vasodilatadora, atri-

buída ao nitrato, que é um precursor do óxido nítrico, promovendo uma 

melhora na eficiência mitocondrial das células. Rica em betalaína, possui 

importante ação antioxidante, inibindo a peroxiração lipídica e promovendo 

a proteção das células sanguíneas. Apresenta capacidade de ligar-se à 

molécula de LDL, aumentando sua resistência à oxidação, com redução 

da resposta inflamatória e ação hepatoprotetora. Outras propriedades 

funcionais incluem atividades antivirais e antimicrobianas.

MANJERICÃO
O Manjericão, é uma planta amplamente conhecida em função de suas 

propriedade terapêuticas, sendo utilizada no tratamento de doenças 

infecciosas do trato respiratório, ação antibacteriana e rico em substâncias 

como apigenina, linalol e ácido ursólico que exibem um largo espectro 

de atividade antiviral. Estes compostos apresentam forte atividade contra 

o vírus da hepatite B e o vírus da herpes. Por estes benefícios, pode-se 

enfatizar o uso desta erva como alimento funcional.

VITAMINA C
A Vitamina C contribui na ação protetora do sistema imunológico, isso por-

que a mesma reduz a gravidade das reações alérgicas e ajuda a combater 

infecções, pois estimula a proliferação de células T. Além disso, também, 

atua sinergicamente com outros micronutrientes, melhorando assim a 

função de barreira da pele devido, principalmente, à sua potente função 

antioxidante. Dessa forma a Vitamina C possui impactos significativos nas 

funções imunológicas inatas e adaptativas, oferecendo propriedades anti-

microbianas, antibacterianas, antivirais, antiparasitárias e antifúngicas, sen-

do um complemento no tratamento para o combate de infecções humanas 

por bactérias, particularmente por espécies multirresistentes emergentes.

VITAMINA D
A Vitamina D, ou colecalciferol, é um hormônio esteroide, cuja principal fun-

ção consiste na regulação da homeostase do cálcio, formação e reabsorção 

óssea, atua como regulador do sistema imune, além de reduzir a inflamação, 

interage por meio do aumento da imunidade inata da mucosa, isso devido 

à ação anti-inflamatória, estimulando a síntese de células T reguladoras, e 

inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias. Outro ponto é que a 

vitamina auxilia na regulação e diferenciação das célula de defesa, linfócitos, 

macrófagos e NK, além de contribuir na diminuição da produção de interleu-

cina-2. O efeito da vitamina D no sistema imunológico se traduz em aumento 

da imunidade inata associada a uma regulação multifacetada da imunidade 

adquirida, tem sido demostrado uma relação entre a deficiência de vitamina 

D e a prevalência de algumas doenças autoimunes como: diabetes mellitus 

insulino-dependente, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, lúpus 

eritomatoso sistêmico e artrite reumatoide.

VINHO SOLÚVEL
O Vinho solúvel , é uma bebida formulada com zero de álcool em sua 

composição, padronizado em 2% de antocianinas, possui alta atividade 

antioxidante que é decorrente, dentre outros fatores, da presença 

de substâncias fenólicas, como as antocianinas que são capazes de 

neutralizar moléculas de radicais-livres. As antocianinas são as principais 

responsáveis pela cor dos vinhos e, juntamente com outros polifenóis, 

podem também estar relacionadas com a redução dos riscos de doenças 

cardiovasculares, ações antinflamatórias, antimicrobiana e antitumorais.

ZINCO
O Zinco é um micronutriente encontrado principalmente em carnes, laticínios, 

frutos do mar e cereais. No sistema imune, em razão da elevada atividade e 

proliferação das células, o zinco desempenha papel essencial nos processos 

de transcrição, tradução e replicação do DNA, é de importância central para um 

sistema imunológico saudável e é responsável por regular a resposta imune.
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Conheça os nutrientes que fazem parte do nosso mix de ativos:


