
Estresse e ansiedade são os sintomas mais comuns associados ao estilo de 

vida moderno. A ansiedade é a reação natural do corpo aos impactos do 

dia-a-dia e a mesma é caracterizada como um estado emocional determinado 

por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. Grandes 

estudos mostram que até 33,7% dos indivíduos na população em geral são 

afetados por transtorno de ansiedade durante a vida trazendo impacto 

negativo em sua qualidade de vida e produtividade.

Distúrbios do sono, outro sintoma comum aos transtornos de estresse e 

ansiedade, também afetam negativamente a saúde do nosso corpo e mente. 

Um sono ruim contribui para a incidência de várias outras patologias como 

problemas cardiovasculares. Porém, uma boa noite de sono é essencial para 

manter o funcionamento do corpo em dia, já que é durante este período que 

o corpo exerce as principais funções restauradoras. 

Dose diária de qualidade de vida!

Alivia os sintomas de 
ansiedade e estresse 

Melhora a 
qualidade do sono

Proporciona ação de 
leveza e bem-estar

1 dose = mix de 
4 ativos calmantes 

Prático 

Pensando neste cenário a Organic desenvolveu 

O.Shot Zen, uma formulação exclusiva de um mix de 

4 ingredientes naturais capaz de atuar no controle 

de ansiedade, na reposição de energia, e ajudar no 

relaxamento corpóreo e mental, melhorando todos 

os sintomas decorrentes como insônia, perda de 

libido, compulsão alimentar e stress. 



CAMOMILA

A Camomila é uma planta utilizada na medicina popular na forma de chá, indicado especialmente para insônia e como tranquilizante. Também conhecida 

como Matricaria chamomilla L., é muito utilizada em medicamentos fitoterápicos por possuir propriedades terapêuticas com destaque para ação ansiolítica. 

Estudos demonstram que a Camomila reduz significativamente os sintomas relacionados a ansiedade e estresse, e por isso, cada vez mais está sendo 

indicado como apoio no tratamento desses distúrbios. Além da função calmante, essa planta também possui funções carminativas, ajudando a melhorar as 

funções hepáticas, estomacais e do intestino. 

CAPIM LIMÃO

No Brasil, o Capim Limão (Cymbopogon citratus) também é conhecido como Capim-Cidró, Capim Cidreira, Erva Cidreira e Capim Cheiroso. É uma planta 

amplamente utilizada na forma de chá como tranquilizante natural. Na medicina popular além de ser considerada calmante, sedativa e ansiolítica, é utilizado 

como analgésico (em dores gástricas, abdominais e cefaléia), antifebril, carminativo, digestivo, hipotensor. Também possui efeito antiespasmódico, combate 

o histerismo e outras afecções nervosas.

Além desses benefícios, estudam apontam que essa planta pura ou em óleo essencial pode apresentar atividades terapêuticas devido ao seu efeito 

antimicrobiano, antiinflamatório e antioxidante.

ERVA-DOCE

A Erva-Doce (Pimpinella anisum) possui propriedades farmacológicas diferentes, como efeitos anticonvulsivantes, analgésicos, tranquilizantes, antidepressivos 

e anti-ansiedade. A Erva-Doce também é uma importante erva utilizada na medicina alternativa para o tratamento de algumas complicações. 

Devido às suas propriedades calmantes, o uso mais comum da Erva-Doce é na forma de chá, para aliviar desconfortos gástricos e auxiliar  

o tratamento de distúrbios do sono. Esta erva favorece o normal funcionamento do aparelho respiratório, estimula a secreção brônquica e diminui o 

muco existente nas vias respiratórias, como também exerce efeitos benéficos a nível gastrointestinal como prevenção da flatulência, cólicas e espasmos, 

facilita a digestão, confere efeito calmante e diminui a excitação nervosa e insônia.

LÚPULO

O Lúpulo é uma planta muito conhecida por compor uma das bebidas alcoólicas mais conhecida no mundo, a cerveja. No entanto, ela carrega  

benefícios medicinais que podem ser explorados a fim de ser alcançar melhorias na saúde e bem-estar, agindo como relaxante natural e no tratamento 

de distúrbios do sono. 

Seu uso nas formas de chá de ervas, infusões, extratos líquidos e substâncias à base de plantas em pó, são tradicionalmente usadas no alívio da insônia, 

excitabilidade e inquietação associada a dores de cabeça tensionais e tensão, além de obter uma potente ação ansiolítica e melhorar os níveis de  

relaxamento do corpo. Além do mais, estudos aponta uma significativa ação sedativa e antidepressiva, apontando efeitos importantes nos ritmos circadianos 

que regulam o sono por afetar a serotonina e a melatonina.
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Conheça os ingredientes que fazem parte do mix de ativos:

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA: 5g ao dia, diluído em água.


