
Naära Beauty Drink er et kosttilskud til hud, hår og negle, der hjælper dig med at se ungdommelig 
ud, med 11.000 mg hydrolyseret kollagen og skønhedsfremmende næringsstoffer. 

Anvisninger: Bland en skefuld (19,7 g) med 200 ml vand.  
Rør til det er opløst, og drik det med det samme. 



OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL  

HVORDAN LAVER JEG NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Tilsæt en skefuld af Naära Beauty Drink til  
200 ml væske. 

HVEM KAN BRUGE NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink er tiltænkt voksne over 18 år, 
der ønsker at forbedre udseendet af hud, hår og 
negle, uanset alder, køn eller etnicitet. Som med  
alle kosttilskud, bør personer konsultere deres  
læge, inden de indtager et nyt kosttilskud,  
herunder Naära Beauty Drink.  

KAN JEG BLANDE NAÄRA BEAUTY DRINK  
MED ENHVER VÆSKE? 
Ja. Naära Beauty Drink kan blandes med alle 
væsker. På grund af smagen, er den mest 
almindelige måde at indtage det på, ved at  
blande det i vand. 
 
HVOR MANGE KALORIER ER DER  
PR. SERVERING?
Hver servering af Naära Beauty Drink  
indeholder 60 kalorier. 
 
HVILKEN TID PÅ DAGEN ER DET BEDST AT 
DRIKKE NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink kan indtages på enhver  
tid på dagen. 
 
KAN KVINDER, DER ER GRAVIDE ELLER AMMER, 
INDTAGE NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Gravide eller ammende kvinder bør konsultere 
deres læge, jordemoder eller amningskonsulent,  
før de tilføjer kosttilskud til deres kost.  
 
INDEHOLDER NAÄRA BEAUTY DRINK 
INGREDIENSER DER BLEGER ELLER LYSNER? 
Naära Beauty Drink indeholder ingredienser 
der hjælper på udseendet af hud, hår og negle, 
men det omfatter ikke lysning af huden eller 
blegningsingredienser. 

HVAD ER INGREDIENSERNE I NAÄRA  
BEAUTY DRINK?  
 11.000 mg hydrolyseret kollagen  
 14 skønhedsfremmende næringsstoffer  

• Blanding af seks superfrugter: Açai bær, blåbær, 
druer, kirsebær, granatæble og acerola  

• Otte vitaminer forstærket af en aminosyre 
og mineral blanding: C-vitamin, niacin (B3), 
pantothensyre (B5), biotin (B7), vitamin B12, 
vitamin B6, zink og L-cystein  

HVAD ER KOLLAGEN?  
Kollagen er et strukturelt protein, der findes i 
forskellige bindevæv. Huden består af 70-80 % 
kollagen, og kollagen spiller en vigtig rolle for en 
fast hud. Hydrolyseret kollagen i Naära Beauty 
Drink giver kroppen basis til dannelse af kollagen. 
 
HVAD ER KILDEN TIL NAÄRAS  
HYDROLYSEREDE KOLLAGEN? 
Det hydrolyserede kollagen der findes i Naära 
Beauty Drink kommer fra kvæg.   
 
HVOR MEGET HYDROLYSERET KOLLAGEN  
ER I HVER SERVERING?  
Der er 11.000 mg hydrolyseret kollagen  
i hver servering. 
 
ER DET HYDROLYSEREDE KOLLAGEN TESTET?
Det hydrolyserede kollagen der anvendes i Naära 
Beauty Drink, har en streng kvalitetskontrol og er 
blevet testet, pakket, opbevaret og transporteret i 
overensstemmelse med de relevante amerikanske 
standarder for folkesundhedsstandarder i Code 
of Federal Regulations, der er anerkendt til dette 
formål som ækvivalent med Det Europæiske 
Fællesskabs standarder.   

HVAD ER FORDELENE VED INGREDIENSERNE I 
NAÄRA BEAUTY DRINK? 
 C-vitamin bidrager til normal kollagendannelse  

til hudens normale funktion.
 Biotin, niacin og zink bidrager til opretholdelsen 

af normal hud.
 Biotin og zink bidrager til vedligeholdelsen  

af normalt hår. 
 Zink bidrager til opretholdelsen af normale negle.
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