
Naära® Skin Care Drink Doce de Leite é uma abordagem 

inovadora ao cuidado da sua pele, feito de dentro para 

fora. Com 11 vitaminas, 6 minerais e o colágeno hidrolisado 

Verisol®, o Naära Doce de Leite repõe a perda natural 
de colágeno da pele e ajuda a recuperar uma aparência 
jovem, firme e radiante em apenas quatro semanas.
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O colágeno Verisol é um colágeno altamente biodisponível de alta 
qualidade. A cada porção de 2500 mg, vença a batalha contra o 
envelhecimento precoce e revele uma aparência mais jovem.

COLÁGENO VERISOL 
CLINICAMENTE COMPROVADO

O Naära Doce de Leite é uma abordagem inovadora ao 
cuidado da sua pele, feito de dentro para fora.

 O colágeno Verisol® foi clinicamente comprovado na 
redução de rugas faciais, melhora da elasticidade 
da pele, melhora da hidratação da pele, diminuição 
significativa da aparência da celulite e melhora 
do crescimento e da qualidade das unhas. 

 A riboflavina, a vitamina C, o cobre e o 
manganês são antioxidantes que ajudam a 
proteger contra os danos causados pelos 
radicais livres  

 A riboflavina, a vitamina A e a niacina 
contribuem para a manutenção da pele

 A vitamina C auxilia na formação do colágeno 

 O cobre contribui para a pigmentação 
do cabelo e da pele

 Sem glúten e sem lactose 

CUIDE DA SUA PELE DE 
DENTRO PARA FORA

A cada década, sua 

pele perde até 30% 

de colágeno. A perda 

de colágeno e elastina 

faz com que a pele 

pareça enrugada, 

opaca e flácida.

9%
de redução
na celulite

65%
de aumento 

no pró-colágeno 
Tipo 1

18%
de aumento
na elastina

7%
de melhora na 
elasticidade 

da pele

11%
de redução na 

ondulação 
da pele

20%
de redução 
das rugas 
nos olhos

12%
crescimento 
mais rápido 
das unhas

 11 vitaminas e colágeno hidrolisado      
Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B12, 
Vitamina C, Vitamina D, Vitamina K, 
Tiamina, Riboflavina, Niacina, Ácido 
Fólico e Ácido Pantotênico

 6 minerais 
Cálcio, Ferro, Fósforo, Magnésio, 
Manganês e Cobre
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