
9 dicas de

antioxidantes

chás
e shots



Os shots, assim como chás e cápsulas, fazem parte de estratégias antioxidantes que nós 
nutricionistas adoramos incluir em nossos planos alimentares como forma de oferecer 
ao corpo uma dose extra de antioxidantes naturais e componentes que ajudem na 
metabolização e eliminação de toxinas e radicais livres que são formados diariamente 
em situações como estresse, poluição, consumo de bebidas alcoólicas, má alimentação, 
exercícios físicos intensos.
É uma forma inteligente de nutrir e favorecer o funcionamento do metabolismo, ativando 
os órgãos digestivos e reduzindo a inflamação, o que de quebra facilita o processo de 
emagrecimento e melhora do sistema imunológico.
Alimentos como limão, vinagre de maçã, açafrão (ou cúrcuma), chá verde e spirulina, 
são excelentes exemplos de antioxidantes que podem ser facilmente combinados nesse 
ritual matinal.
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Apesar de serem ácidos, o vinagre de maçã e o limão 
alcalinizam o sangue, aumentam a imunidade, auxiliam 
na perda de peso, purificam, reenergizam, hidratam e 
oxigenam o organismo - uma maneira simples e barata de 
equilibrar o pH do nosso corpo!

         Ingredientes:
- 1 Colher de sopa de vinagre de maçã (preferencialmente 
orgânico) ou suco de 1 limão espremido.
- 1 Copo de Água mineral temperatura ambiente 
(quantidade que desejar para diluir) 

         Modo de preparo: 
Misture todos os ingredientes e beba em seguida.

         Tempo de Preparo:
5 Minutos

         Dica:
Beba em Jejum

1 - Shot Clássico



Combinação de ingredientes ricos em fitoquímicos com 
propriedades digestivas, antibióticas, anti-inflamatórias, 
termogênicas e antioxidantes que facilitam o processo 
digestivo e na desinflamação do organismo! 

         Ingredientes: 
- 1 Colher de chá de vinagre de maçã (preferencialmente 
orgânico)
- 1/2 Colher de café de Gengibre em pó
- Suco de 1 Limão
- 50 ml de chá de hortelã (infusão feita com 1 colher de 
chá da erva para 50 ml de água fervente)

         Modo de preparo: 
Misture todos os ingredientes e beba em seguida.

         Tempo de Preparo:
5 Minutos

         Dica:
Beba em Jejum

2 - Shot Digestivo



Combinação que associa os efeitos anti-inflamatório, 
antioxidante prebiótico (alimento de boas bactérias) e 
hepatoprotetor do Dente-de-leão junto ao poder super 
alcalinizante e depurativo do limão.

         Ingredientes: 
- 1 Limão espremido
- 50 ml de chá de dente de leão (infusão feita com 1 colher 
de chá da erva para 50 ml de água fervente)

         Modo de preparo: 
Misture todos os ingredientes e beba em seguida.

         Tempo de Preparo:
5 Minutos

         Observação:
Beba em Jejum

3 - Shot Vitalidade



Essa combinação traz todo o poder da cúrcuma, esse 
super anti-inflamatório e antioxidante natural. Nesse 
Shot ela se soma a outros ingredientes com conhecidas 
propriedades sobre a imunidade e que alcalinizam o 
sangue. Para começar o dia com muita saúde!

         Ingredientes:
- 1 Colher de chá de Cúrcuma
- 1 Colher de chá de Glutamina (opcional)
- 1 Pitada de Gengibre
- Suco de 1 Limão
- 50 ml de chá de Moringa (Use 1 colher de sopa da folha 
em água fervente e deixe em infusão por 5 minutos antes 
de coar)

         Modo de preparo: 
Misture todos os ingredientes e beba em seguida.

         Tempo de Preparo:
5 Minutos

         Observação:
Beba em Jejum

4 - Shot Imunidade



Para acordar com toda disposição! Super energético, esse 
Shot também é um excelente pré-treino. Feito com um mix 
de especiarias, limão e mel, ele acelera o metabolismo, 
aumenta a saciedade e ajuda na queima de gordura.  

         Ingredientes:
- 1/2 Colher de chá de Pimenta Caiena
- 1/2 Colher de chá de Cúrcuma
- 1 colher de chá de Mel (opcional)
- Suco de 1 limão
- 50ml de Chá de Canela em pau (fervura de 1 pau de 
canela em 100 ml de água por 10 minutos, abafe por mais 
5 minutos antes de coar)

         Modo de preparo: 
Misture todos os ingredientes e beba em seguida.

         Tempo de Preparo:
5 Minutos

         Observação:
Beba em Jejum

5 - Shot Energia



Combinação de ervas com efeitos ansiolíticos que auxiliam 
na redução do apetite e perda de peso!

         Ingredientes:
- 1 colher de sopa de melissa 
- 1 colher de sopa de camomila
- 600 ml de água. 

         Modo de preparo: 
Ferva a água e depois acrescente os Ingredientes. Desligue 
o fogo e tampe por, aproximadamente, 5 minutos. Coe e 
sirva.

         Tempo de Preparo:
10 Minutos

         Observação:
Tome preferencialmente após as refeições.

6 - Chá De Melissa + Camomila



Combinação de fitoterápicos com ação anti-inflamatória, 
diurética, digestiva e termogênica para aceleração do 
metabolismo, o que facilita a perda de gordura corporal. 

         Ingredientes:
- 1 colher de sopa da erva
- 1 colher de sopa de gengibre em rodelas ou picado
- 600 ml de água fervente 

         Modo de preparo: 
Ferva a água e depois acrescente os Ingredientes. Desligue 
o fogo e tampe por, aproximadamente, 5 minutos. Coe e 
sirva.

         Tempo de Preparo:
10 Minutos

         Observação:
Consuma dividindo em 2 tomadas ao dia.

7 - Chá De Hibisco + Gengibre = Emagrecedor



Combinação de ervas que oferecem efeito antioxidante, 
hepatoprotetor, diurético e de quebra ainda estimulaa 
produção de fibras de colágeno e elastina, preservando a 
elasticidade e contribuindo para a melhora da tonicidade 
da pele! 

         Ingredientes:
- 1 colher de chá de sopa de dente de leão
- 1 colher de sopa de cavalinha
- 600 ml de água fervente

         Modo de preparo: 
Ferva a água e depois acrescente os Ingredientes. Desligue 
o fogo e tampe por, aproximadamente, 5 minutos. Coe e 
sirva.

         Tempo de Preparo:
10 Minutos

         Observação:
Consuma dividindo em 2 tomadas ao dia.

8- Chá De Dente De Leão + Cavalinha = Anti-Retenção



Combinação de fitoterápicos com propriedades 
gabaérgicas que auxiliam no estado de relaxamento, 
promovendo melhora da qualidade do sono, redução 
dos hormônios do estresse e contribuem para a 
sincronização do nosso ritmo circadiano!

         Ingredientes:
- 1/2 xícara de passiflora
- 1/2 xícara de capim limão
- 1/2 xícara de camomila
- 1/2 xícara de melissa. 

         Modo de preparo: 
Misture tudo em um recipiente de vidro com tampa.
Utilize 1 colher de sobremesa para cada xícara de chá 
(150 ml) de água fervente para fazer a infusão. 

         Tempo de Preparo:
5 Minutos

         Observação:
Tome 1 hora antes de ir á cama.

9- Chá De Passiflora + Capim Limão 

+ Camomila + Melissa = Melhora Do Sono
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