
Naära Beauty Drink is een voedingssupplement voor huid, haar en nagels waardoor u er jong kunt 
uitzien, en bevat 11,000 mg gehydrolyseerd collageen en schoonheid ondersteunende voedingsstoffen.  

Gebruiksaanwijzing: Meng 1 lepel (19,7 gr) poeder met 200 ml water. 
Blijf roeren tot alle poeder is opgelost en drink het direct op. 



 MEEST GESTELDE VRAGEN 

HOE MAAK IK DE NAÄRA BEAUTY DRINK?   
Voeg één (1) schep Naära Beauty Drink toe aan 200 
ml water of andere vloeistof. 

VOOR WIE IS DE NAÄRA BEAUTY  
DRINK GESCHIKT?  
Naära Beauty Drink is samengesteld voor 
volwassenen vanaf 18 jaar die hun huid, haar en 
nagels er gezonder willen laten uitzien. Zoals 
met alle voedingssupplementen dient u eerst uw 
behandelend arts te raadplegen, voordat u een 
nieuw voedingssupplement toevoegt aan uw  
dieet, dus ook met de Naära Beauty Drink.  

KAN IK DE NAÄRA BEAUTY DRINK MET IEDER 
GEWENSTE VLOEISTOF MENGEN? 
Ja, dat kan. De Naära Beauty Drink kan worden 
gemengd met ieder gewenste vloeistof, maar 
vanwege de smaak kan het ‘t best worden 
vermengd met water.  
 
HOEVEEL CALORIEËN BEVAT EEN PORTIE?  
Ieder portie Naära Beauty Drink bevat 60 calorieën. 
 
OP WELK TIJDSTIP VAN DE DAG KAN IK HET 
BESTE DE NAÄRA BEAUTY DRINK GEBRUIKEN? 
De Naära Beauty Drink kan op elk gewenst tijdstip 
gedronken worden.  
 
KUNNEN ZWANGERE VROUWEN OF VROUWEN 
DIE BORSTVOEDING GEVEN DE NAÄRA BEAUTY 
DRINK OOK GEBRUIKEN?   
Zwangere of zogende vrouwen dienen eerst hun 
behandelend arts, vroedvrouw of lactatiekundige 
te raadplegen voordat zij een voedingssupplement 
toevoegen aan hun dieet, dus ook bij de Naära 
Beauty Drink.  
 
BEVAT DE NAÄRA BEAUTY DRINK WITMAKERS 
OF  VERHELDERENDE INGREDIËNTEN? 
Naära Beauty Drink bevat ingrediënten die helpen 
met het verbeteren van de huid, het haar en de 
nagels, maar bevat géén ingrediënt(en) om de huid 
lichter te maken.   

WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN IN DE NAÄRA 
BEAUTY DRINK?   
 11,000 mg gehydrolyseerd collageen 
 14 schoonheid ondersteunende voedingsstoffen

• Mengsel van zes (6) super fruit: acai-bes, 
bosbes, druif, kers, granaatappel en acerola  
kers (Barbados Kers)

• Acht vitamines verbeterd door een mix van 
aminozuren en mineralen: vitamine C, niacine 
(B3), pantotheenzuur (B5), biotine (B7), 
vitamine B12, vitamine B6, zink en L-cysteïne 

WAT IS COLLAGEEN?  
Collageen is een structureel proteïne dat wordt 
gevonden in diverse verbindende weefsels. De huid 
bestaat voor 70-80% uit collageen, en collageen 
speelt een belangrijke rol in een strakke huid. 
Gehydrolyseerd collageen in de Naära Beauty Drink 
voorziet ons lichaam van de bouwstenen voor het 
aanmaken van collageen. 
 
WAT IS DE BRON VAN GEHYDROLYSEERD 
COLLAGEEN IN NAÄRA?
Het gehydrolyseerd collageen in de Naära Beauty 
Drink is afkomstig van het rund. 
 
HOEVEEL GEHYDROLYSEERD COLLAGEEN 
BEVAT IEDER PORTIE?  
Er zit 11,000 mg gehydrolyseerd collageen  
in ieder portie.  
 
IS HET GEHYDROLYSEERD COLLAGEEN GETEST? 
Het gehydrolyseerd collageen dat gebruikt wordt 
in de Naära Beauty Drink, ondergaat strikte 
kwaliteitscontroles en is getest, verpakt, opgeslagen 
en vervoerd volgens de van toepassing zijnde 
publieke gezondheid standaarden van de VS, 
opgesteld volgens het Wetboek van Federale 
Regelementen, die voor dit doel erkend zijn als 
gelijkwaardig aan de normen van de Europese 
Gemeenschap.  

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE 
INGREDIËNTEN IN DE NAÄRA BEAUTY DRINK? 
 Vitamine C draagt bij tot een normale 

collageenvorming voor het gezond  
functioneren van uw huid. 

 Biotine, niacine en zink dragen bij tot het 
onderhoud van een gezonde huid.

 Biotine en zink dragen bij tot het onderhoud  
van gezond haar.

 Zink draagt bij tot het onderhoud van  
gezonde nagels. 
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