Sua dose diária
de saúde

L I N H A

O.Shot é a nova linha de produtos solúveis da Organic
Compounding, que pode ser apresentado na forma
farmacêutica de um shot instantâneo.

Disponível em 4 versões, O.Shot é a combinação de
diversos ativos naturais, capazes de atuar rapidamente
no organismo, trazendo maior praticidade e oferecendo
a dose ideal de saúde, energia, tranquilidade e leveza
que o seu corpo precisa.

100% Natural

1 dose = Mix
superconcetrado
de ativos

Não engorda

Prático e rápido

Formulação solúvel para
preparo de bebidas

Dose diária de imunidade
Combinação única de 7 ativos ricos em zinco e vitaminas
que agem em sinergia para manter a vitalidade e repor os
nutrientes necessários para reforçar o sistema imunológico.

Benefícios

Fortalecimento do
sistema imunológico

Prevenção contra gripes e
resfriados

Protetor do sistema imune
contra vírus e bactérias

1 dose =
Mix 7 ativos

Composição:

Vitamina C

Vitamina D

Zinco

Beterraba

Manjericão

Vinho solúvel

Brócolis
Modo de uso: 2g ao dia, diluído em 100ml de água.

Dose diária de energia e disposição
Combinação única de 8 ativos que atuam melhorando a
disposição e energia corporal, além de incentivar um maior
gasto calórico, deixando os seus dias mais produtivos com
muito mais energia.
Benefícios

Aumento de energia e
disposição

Melhora no desempenho
físico e mental

Ação termogênica: Auxilia
no emagrecimento

1 dose =
Mix 8 ativos

Composição:

Chá Verde

Café Verde

Erva Mate

Alecrim
Modo de uso: 5g ao dia, diluído em 100ml de água.

Gengibre

Canela

Guaraná

Pimenta
Cayena

Dose diária de qualidade de vida
Combinação de 4 ativos que promovem a sensação de leveza
e bem-estar, e são capazes de atuar no relaxamento corpóreo e
mental, no controle da ansiedade e na melhora dos sintomas
decorrentes como: insônia, perda de libido, compulsão alimentar
e estresse.
Benefícios:

Alivia os sintomas de
ansiedade e stress

Melhora a qualidade
do sono

Promove a sensação de
leveza e bem-estar

1 Dose =
Mix 4 ativos

Composição:

Camomila
Capim
Limão

Lúpulo
Erva Doce

Modo de uso: 5g ao dia, diluído em 100ml de água.

Dose diária de leveza
Combinação de 8 ativos fitonutrientes capazes de atuar no
combate ao inchaço corporal, auxiliando na diminuição da
retenção de líquido, além de promover o efeito termogênico
que ajuda na aceleração da perda de peso e medidas.
Benefícios

Combate a retenção de
líquidos e reduz inchaço

Ação desintoxicante e
redutora de apetite

Queima de gordura
acumulada

1 dose =
Mix 8 ativos

Composição:

Chá Verde

Menta

Erva Mate

Sálvia
Modo de uso: 2,5g ao dia, diluído em 100ml de água.

Gengibre

Carqueja

Guaraná

Alecrim
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