
AMORA E JABUTICABA 

BRASIL  

Perguntas Frequentes 

QUAL É O PREÇO E O CV DO NAÄRA LUXE?  
Distribuidor: R$ 267,00
Varejo: R$ 299,00
CV: 30
 
O QUE É NAÄRA LUXE? Naära Luxe é um suplemento 
alimentar desenvolvido para ser o mais completo e avançado 
suplemento alimentar  para a manutenção da saúde da 
pele, com blend Skin Cell Nutrition, uma combinação única 
de ingredientes nutritivos que promovem a beleza da pele, 
incluindo 2,5g de Verisol, 100 mg de ácido hialurônico, 100 mg 
de ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina, 3mg 
de licopeno, 10 mg de luteína, 135 µg de vitamina A, 45mg 
de vitamina C e 1,7mg de manganês. Com este exclusivo 
blend Skin Cell Nutrition, Naära Luxe ajuda você combater o 
envelhecimento da pele.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS? 
• Exclusivo Skin Cell Nutrition, nutrição completa para a  

sua pele.
• Os Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com 

peso molecular médio de 2kDa (Verisol®) auxiliam na 
manutenção da saúde da pele.

• A vitamina C auxilia na formação do colágeno. 
• A Vitamina C e o manganês são antioxidantes que auxiliam 

na proteção dos danos causados pelos radicais livres.
• A vitamina A contribui para a manutenção da pele e auxilia 

na manutenção de mucosas. 

COMO O NAÄRA LUXE AJUDA A COMBATER O 
ENVELHECIMENTO DA PELE? 
Naära Luxe ajuda na beleza e saúde da sua pele de 6 maneiras: 

1.  Ajuda na proteção contra o fotoenvelhecimento: O 
licopeno e a luteína ajudam a proteger as células da pele 
dos danos solares.  
 
Em estudo in vitro* em cultura de células de fibroblastos 
humanos da derme submetida à radiação UV, Naära Luxe 
demonstrou ação relacionada ao fotoenvelhecimento das 
células, contribuindo no aumento significativo da expressão 
de duas proteínas relacionadas à longevidade e senescência 
celular, que protegem a célula da pele dos danos UV 
(FoxO3 aumento em 2,5 vezes e SIRT-1 aumento em 9,37 
vezes em comparação com o grupo controle) e estímulo 
do aumento da expressão do marcador NRF2 em 11,8% em 
comparação com o grupo controle, relacionado às vias de 
ação antioxidante.

2.  Ajuda a manter a hidratação e preenchimento : O ácido 
hialurônico ajuda a pele a parecer mais preenchida e 
saudável.  



 Em estudo in vitro* em cultura de células de fibroblastos 
humanos da derme, Naära Luxe demonstrou que houve 
estímulo da síntese de ácido hialurônico em 20% (±10,3) 
em comparação com o grupo controle (meio de cultivo 
celular).

3.  Ajuda a evitar perda de firmeza e elasticidade: O Verisol® 
e o ácido ortosilícico (silício orgânico) ajudam a aumentar 
os níveis de colágeno e elastina para uma maior firmeza e 
elasticidade da pele.

 
 Em estudo in vitro* em cultura de células de fibroblastos 

humanos da derme, Naära Luxe demonstrou aumento de 
58% (±12,3) da síntese de colágeno tipo I e estímulo de 
34% (±16,4) da síntese de elastina em comparação com o 
grupo controle (meio de cultivo celular).

4.  Redução da aparência das rugas:  
O Verisol® possui ação comprovada na melhora duradoura 
das rugas da pele. 

 Em um estudo feito com 57 mulheres, o Verisol® reduziu 
20% as rugas nos olhos em 8 semanas de consumo do 
ativo (2,5g de Verisol).   

5.  Redução da aparência da celulite:  
O Verisol® reduz a ondulação da pele causada pela celulite

 Em um estudo feito com 105 mulheres, o Verisol® reduziu 
9% na celulite em 6 meses de consumo do ativo (2,5g de 
Verisol).   

6.  Ajuda na proteção contra os danos dos radicais livres: 
Poderosos antioxidantes (licopeno, luteína, vitamina C, 
vitamina A e manganês) que ajudam a proteger contra os 
danos dos radicais livres.

 Em estudo in vitro* em cultura de células de fibroblastos 
humanos da derme, Naära Luxe demonstrou redução 
de 54,3% (±1,95) na produção de radicais livres em 
comparação com o grupo controle (meio de cultivo 
celular) o que está associado ao potencial de ação 
antioxidante. 
 
* Estudo in vitro realizado pelo Núcleo Vitro com a concentração de 5 

mg/ml de Naära Luxe em cultura de células de fibroblastos humanos da 

derme para que se possa observar o efeito biológico da amostra. 

 Nota: Os resultados aqui apresentados são exclusivamente de estudos 

in vitro obtidos através de um processo diferente do estudo in vivo (em 

ser humano), podendo apresentar resultados potencialmente diferentes 

entre si. 

 

O QUE É VERISOL® E QUAL SUA FUNÇÃO? 
Verisol® são peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com 
peso molecular médio de 2kDa, reconhecido por seus estudos 
clínicos e eficácia comprovada para a manutenção da saúde 
da pele.  A porção diária de 2,5g de Verisol®, presente na 
fórmula de Naara Luxe, é fonte de 2,3g de colágeno, que ajuda 
na redução de rugas, melhora na elasticidade da pele, melhora 
da hidratação da pele, redução significativa na aparência da 
celulite e melhora no crescimento e na qualidade das unhas.

QUAL É A FONTE DO COLÁGENO HIDROLISADO VERISOL® 
DE NAÄRA? O colágeno hidrolisado Verisol® do Naära vem da 
carne bovina.

O QUE É ÁCIDO HIALURÔNICO E QUAL SUA FUNÇÃO? O 
ácido hialurônico (hialuronato de sódio) é um biopolímero 
presente naturalmente em muitos tecidos do corpo e é 
essencial para manter a umidade nos tecidos da pele, devido 
a sua capacidade única de reter água. O AH ajuda a manter a 
umidade e a estrutura da célula, resultando em uma pele com 
aparência mais firme, preenchida e elástica.

Com o passar dos anos, o metabolismo das células é 
retardado, e a síntese de ácido hialurônico no corpo decresce, 
justificando a necessidade de uma suplementação. 

O HA presente no Naära Luxe é produzido por um método de 
fermentação natural bacteriana (aprovada pela Anvisa), o qual 
garante a segurança e eficácia do ingrediente.

Referência bibliográfica: : KAWADA, C.; YOSHIDA, T., YOSHIDA, H. et al. 

Ingested hyaluronan moisturizes dry skin. Nutr J 13, 70 (2014). https://doi.

org/10.1186/1475-2891-13-70.  

https://doi.org/10.1186/1475-2891-13-70 https://nutritionj.biomedcentral.

com/articles/10.1186/1475-2891-13-70

PAPAKONSTANTINOU, E.; ROTH, M; KARAKIULAKIS, G. Hyaluronic acid: A 

key molecule in skin aging.  Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1; 4(3): 253–258. 

https://doi.org/10.4161/derm.21923 

O QUE É ÁCIDO ORTOSILÍCICO E QUAL SUA FUNÇÃO? O 
ácido ortosilícico é a forma solúvel do silício e tem uma melhor 
biodisponibilidade  quando estabilizado em cloreto de colina.  
O silício é um mineral presente em vários tecidos do corpo 
humano, sendo fundamental na formação estrutural da derme, 
contribuindo para a síntese de colágeno, elastina e ácido 
hialurônico, este último quando associado à vitamina C.
 
O silício é geralmente encontrado na dieta humana, mas nem 
sempre tem boa absorção pelo corpo. A deficiência de silício 
pode estar associada à deterioração da cartilagem e colágeno. 
O silício é, portanto, um aliado importante para ajudar na 
manutenção da qualidade da pele, do cabelo e das unhas.

Na fórmula do Naära Luxe, é possível encontrar 100mg de 
ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina, que é fonte 
direta de 0,49 mg de silício orgânico.

Referência bibliográfica: FAVARETTO, G; CAMPOS. Influence of an Oral 

Supplementation Based on Orthosilicic Acid

Choline-Stabilized on Skin, Hair and Nails: A Clinical Study with Objective 

Approach.  Ribeirão Preto. Clin Pharmacol Biopharm. 2016, 5:3 DOI: 

10.4172/2167-065X.1000160  

O QUE É LUTEÍNA E QUAL SUA FUNÇÃO?
A luteína é um carotenoide, essencial ao bom funcionamento 
do organismo, como não pode ser sintetizado no corpo 
humano, a luteína está presente na pele humana como 
resultado da ingestão alimentar de alimentos como vegetais 
verde-escuros, diferentes frutas, grãos e ovos ou por 
suplementação.

A luteína está em altas concentrações na retina dos olhos e 
é o principal carotenóide presente na pele. Diversos estudos 
in vitro e in vivo demonstram que a luteína pode atuar como 
filtro de luz azul e antioxidante, contribuindo para a proteção 
dos danos causados pelas radiações UV.  
Na fórmula de Naära Luxe a luteína é obtida da flor de 
calêndula (Tagetes erecta).

Referência bibliográfica: ZZMITEK, K; ZMITEK. J; BUTINA, M. et al. Dietary 

lutein supplementation protects against ultraviolet-radiation-induced 

erythema: Results of a randomized double-blind placebo-controlled study. 

Journal of Functional Foods. Volume 75, December 2020, 104265 https://

doi.org/10.1016/j.jff.2020.104265

O QUE É LICOPENO E QUAL SUA FUNÇÃO?
O Licopeno é um dos pigmentos carotenóides responsável 
pela coloração avermelhada do tomate, melancia, goiaba, entre 
outros alimentos. É um potente antioxidante que, quando 
absorvido pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos 
às células causados pelos radicais livres.
O organismo não é capaz de sintetizá-lo; dessa forma, o 
licopeno é obtido exclusivamente por meio da dieta alimentar 
e suplementação.
O Licopeno presente na fórmula de Naära Luxe tem origem 
sintética, que apresenta maior estabilidade se comparado ao 
de origem natural.

Referência bibliográfica: MORITZ, B; TRAMONTE, V. Biodisponibilidade do 

licopeno. Campinas. Rev. Nutr. vol.19 no.2. 2006 https://doi.org/10.1590/

S1415-52732006000200013

https://doi.org/10.1186/1475-2891-13-70 https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2
https://doi.org/10.1186/1475-2891-13-70 https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2
https://doi.org/10.4161/derm.21923
https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104265 


COMO FUNCIONA A AÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS 
DANOS SOLARES DO NAÄRA LUXE? Quando os raios UV, 
emitidas pelo sol e luz azul, atingem a pele desprotegida, 
são liberados os radicais livres, isso desencadeia uma série 
de reações que prejudicam o funcionamento das células que, 
com essa agressão contínua, são danificadas e propiciam o 
aparecimento de manchas, flacidez, rugas e até câncer de 
pele.

A fórmula de Naära Luxe traz a combinação de poderosos 
antioxidantes, especialmente a vitamina C, manganês, luteína 
e o licopeno que protegem contra os danos causados pelos 
radicais livres e são importantes aliados da sua pele contra os 
danos da radiação UV.

É importante ressaltar que a ingestão do Naära Luxe não 
substitui o uso diário de um protetor solar tópico, cuja função 
principal é barrar a penetração dos raios ultravioletas na 
pele. Naära Luxe complementa a proteção do uso tópico, 
ampliando a proteção contra o sol porque age de dentro para 
fora no organismo, atuando de forma sistêmica na proteção 
do DNA celular, enquanto os protetores convencionais atuam 
de forma tópica/barreira física na pele.

O COLÁGENO VERISOL® É TESTADO? O colágeno 
hidrolisado usado no Naära Luxe Skin Care Drink possui 
controle rigoroso de qualidade, incluindo testes para 
encefalopatia espongiforme bovina (também conhecida como 
EEB ou “doença da vaca louca”).

COMO PREPARO NAÄRA LUXE? Adicionar 1 scoop (10g) do 
produto em um copo contendo 150 mL de água potável.
Mexa até dissolver e consuma em seguida.

QUEM PODE USAR O NAÄRA LUXE? O Naära Luxe foi 
formulado para adultos acima de 19 anos que só aceitam 
o melhor em cuidados diários com a pele. Assim como em 
qualquer suplemento alimentar é importante consultar um 
médico antes de tomar um novo suplemento, incluindo o 
Naära Luxe.

QUANTO TEMPO POSSO ESPERAR PARA VER OS 
RESULTADOS? O Naära Luxe apresenta resultados 
comprovados a partir de 4 semanas.

JÁ CONSUMO OUTRO NAÄRA POSSO CONSUMIR 
O NAÄRA LUXE? Sempre consulte seu o médico ou 
nutricionista para avaliar a sua dieta e suplementação, antes 
de adicionar um suplemento no seu dia a dia. 

Você pode aliar os benefícios luxuosos de Naära Luxe com 
benefícios dos outros produtos da linha, alternando o seu 
consumo.

POSSO MISTURAR O NAÄRA LUXE COM OUTRAS 
BEBIDAS?
Sim, Naära Luxe pode ser misturado com outros líquidos. 
Evite líquidos quentes, pois na fórmula existem componentes 
que sofrem degradação com a elevação da temperatura, 
portanto, para preservar os benefícios do produto em sua 
totalidade, o mesmo deve ser consumido em temperatura 
ambiente/frio. 

QUANTAS CALORIAS TEM EM CADA PORÇÃO?
Cada porção de Naära Luxe contém 24 kcal = 101 kJ. 

QUAL O MELHOR HORÁRIO PARA BEBER NAÄRA LUXE?
Naära Luxe pode ser consumido a qualquer hora do dia.

MULHERES GRÁVIDAS OU LACTANTES PODEM CONSUMIR 
O NAÄRA LUXE? Este produto não é indicado para Mulheres 
grávidas ou lactantes, consulte seu médico antes de adicionar 
suplementos alimentares à dieta.

CRIANÇAS PODEM CONSUMIR O NAÄRA LUXE?
Este produto não deve ser consumido por crianças.

 
 
O NAÄRA LUXE PODE SER CONSUMIDO POR DIABÉTICOS? 
O Naära Luxe não apresenta adição de açúcares de rápida 
absorção. Ele apresenta em sua formulação polidextrose, um 
carboidrato que faz parte do grupo das fibras, apresentando 
resposta glicêmica baixa, ajudando na redução dos níveis 
de glicemia sanguínea. Para ajuste do dulçor é adicionado 
glicosídeos de esteviol, e não o açúcar tradicional. O 
produto não apresenta ingredientes capazes de causar uma 
hiperglicemia, se consumido da maneira indicada, no entanto, 
sempre consulte seu médico antes de consumir suplementos 
alimentares.

O NAÄRA LUXE INCLUI INGREDIENTES CLAREADORES 
OU BRANQUEADORES? O Naära Luxe contém ingredientes 
que ajudam na formação de colágeno e manutenção da saúde 
da pele, mas não incluem ingredientes de clareamento ou 
branqueamento da pele.

A ação fotoprotetora de Naära Luxe ajuda a evitar manchas e 
possíveis complicações causadas pela exposição excessiva e 
contínua ao sol, mas não clareia a pele.

O NAÄRA LUXE AJUDA NA CALVÍCIE? Naära Luxe ajuda na 
formação de colágeno e manutenção da pele, mas não ajuda na 
calvície.

COMO COMPRO NAÄRA LUXE? Naära Luxe pode ser 
comprado no Joffice™ ou com seu distribuidor local Jeunesse 
no Brasil.

O NAÄRA LUXE É SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE?
Sim, Naära Luxe não contém glúten e nem lactose.

O NAÄRA LUXE CONTÉM AMORA E JABUTICABA REAIS?? 
Naära Luxe possui suco desidratado de amora e aromas 
naturais de Amora e Jabuticaba.

O NAÄRA LUXE CONTÉM CONSERVANTES?
Não, Naära Luxe não possui conservantes.

O NAÄRA LUXE CONTÉM AROMA ARTIFICIAL?
Não, Naära Luxe contém aromas naturais de amora e 
jabuticaba.

O NAÄRA LUXE CONTÉM AÇÚCAR? Não, Naära Luxe não 
contém açúcar

O NAÄRA LUXE CONTÉM ADOÇANTE ARTIFICIAL? Não, 
Naära Luxe contém Stevia, um adoçante proveniente da 
espécie vegetal Stevia Rebaudiana.

O NAÄRA LUXE CONTÉM CORANTE ARTIFICIAL?
Não, Naära Luxe não usa corante artificial, a cor é proveniente 
de ingredientes presentes em sua fórmula, como suco de 
amora e licopeno.

FORAM REALIZADOS TESTES EM ANIMAIS PARA A 
PRODUÇÃO DO NAÄRA LUXE? Não, a Jeunesse e seus 
fornecedores não realizaram testes em animais para o 
desenvolvimento de seus produtos.

O NAÄRA LUXE CERTIFICADO HALAL OU KOSHER?
Este produto não possui certificado Halal e Kosher.

O NAÄRA LUXE ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA?
Este produto é isento de registro na Anvisa.


