
Naära Beauty Drink je doplněk stravy pro kůži, vlasy a nehty, který vám pomáhá vypadat stále 
mladistvě, a to díky 11 000 mg hydrolyzovaného kolagenu a látkám podporujícím krásu. 

Pokyny: Smíchejte jednu odměrku (19,7 g) prášku s 200 ml vody. 
Míchejte, dokud se nerozpustí, a okamžitě zkonzumujte. 



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

JAK SI PŘIPRAVÍM NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Přidejte naběračku Naära Beauty Drink do 200 ml 
jakékoliv tekutiny. 

KDO MŮŽE POUŽÍVAT NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink byl navržen pro dospělé od  
18 let, kteří si chtějí vylepšit vzhled kůže, vlasů 
a nehtů, a to bez ohledu na věk, pohlaví nebo 
etnikum. Jako u všech doplňků stravy je třeba  
se poradit s jakýmikoliv ošetřujícími lékaři, než  
se začne nový doplněk stravy užívat, a totéž  
platí i pro Naära Beauty Drink.  

MŮŽU MÍCHAT NAÄRA BEAUTY DRINK  
S JAKOUKOLIV TEKUTINOU? 
Ano. Naära Beauty Drink lze míchat s jakýmikoliv 
tekutinami. Z důvodu chuti je nejběžnějším 
způsobem konzumovat ho ve vodě. 
 
KOLIK KALORIÍ JE V JEDNÉ PORCI? 
Každá porce Naära Beauty Drink  
obsahuje 60 kalorií. 
 
VE KTERÉ DENNÍ DOBĚ JE NEJLEPŠÍ PÍT  
NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink lze konzumovat  
v jakékoliv denní době. 
 
MOHOU NAÄRA BEAUTY DRINK KONZUMOVAT 
TĚHOTNÉ NEBO KOJÍCÍ ŽENY?  
Těhotné nebo kojící ženy by se měly před přidáním 
doplňků stravy do svého jídelníčku poradit se svým 
ošetřujícím lékařem, porodní asistentkou nebo 
laktační poradkyní.   
 
OBSAHUJE NAÄRA BEAUTY DRINK VYBĚLUJÍCÍ 
NEBO ROZJASŇUJÍCÍ SLOŽKY?
Naära Beauty Drink obsahuje složky, které pomáhají 
se vzhledem kůže, vlasů a nehtů, ale neobsahuje 
rozjasňující ani vybělující složky. whitening 

JAKÉ JE SLOŽENÍ NAÄRA BEAUTY DRINK?  
 11 000 mg hydrolyzovaného kolagenu 
 14 živin podporujících krásu 

• Směs šesti super ovoce: açai, borůvka, hroznové 
víno, třešně, granátové jablko a acerola

• Osm vitaminů podpořených směsí aminokyselin 
a minerálů: vitamin C, niacin (B3), kyselina 
pantothenová (B5), biotin (B7), vitamin B12, 
vitamin B6, zinek a L-cystein  

CO JE KOLAGEN?  
Kolagen je strukturální bílkovina, která se nachází v 
různých pojivových tkáních. Kůži tvoří ze 70-80 % 
kolagen a kolagen hraje důležitou roli v udržování 
pevnosti kůže. Hydrolyzovaný kolagen v Naära 
Beauty Drink poskytuje tělu stavební prvky pro 
vytváření kolagenu. 
 
JAKÝ JE ZDROJ HYDROLYZOVANÉHO 
KOLAGENU V NAÄRA? 
Hydrolyzovaný kolagen v Naära Beauty Drink 
pochází z hovězího masa.  
 
KOLIK HYDROLYZOVANÉHO KOLAGENU  
JE V KAŽDÉ PORCI? 
V každé porci je 11 000 mg  
hydrolyzovaného kolagenu. 
 
JE HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN TESTOVÁN? 
Hydrolyzovaný kolagen použitý v Naära Beauty 
Drink podléhá přísné kontrole kvality a byl testován, 
balen, skladován a transportován v souladu s 
platnými požadavky amerických norem pro 
veřejné zdraví Kodexu federálních nařízení, který 
je k tomuto účelu uznáván jako ekvivalent norem 
Evropského společenství.  

JAKÉ JSOU VÝHODY SLOŽEK NAÄRA 
BEAUTY DRINK? 
 Vitamin C přispívá ke správné tvorbě kolagenu 

pro správnou funkci kůže.
 Biotin, niacin a zinek přispívají k udržení  

normální kůže. 
 Biotin a zinek přispívají k udržení  

normálních vlasů. 
 Zinek přispívá k udržení normálních nehtů.
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Krása začíná zevnitř. 


