
Naära Beauty Drink on ravintolisäke iholle, hiuksille ja kynsille, joka auttaa sinua pysymään nuorekkaan 
näköisenä. Siinä on 11 000 mg hydrolysoitua kollageenia ja kauneutta edistäviä ravintoaineita. 

Ohjeet: Sekoita yksi lusikallinen (19,7 g) 200 ml:aan vettä. 
Sekoita, kunnes jauhe liukenee, ja käytä aine välittömästi.



USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

KUINKA VALMISTAN NAÄRA BEAUTY DRINKIÄ?  
Lisää yksi annos Naära Beauty Drinkiä 200 
millilitraan mitä tahansa nestettä. 

KUKA VOI KÄYTTÄÄ NAÄRÄ BEAUTY DRINKIÄ?
Naära Beauty Drink on valmistettu aikuisille, 
jotka ovat yli 18-vuotiaita ja haluavat parantaa 
ihon, hiusten ja kynsien ulkonäköä iästään, 
sukupuolestaan tai etnisyydestään riippumatta. 
Kuten kaikkien elintarvikelisien kanssa, yksilöiden 
tulee konsultoida hoitavaa lääkäriä ennen uuden 
elintarvikelisän ottamista. Tähän kuuluu Naärä 
Beauty Drink.  

VOINKO SEKOITTAA NAÄRA BEAUTY DRINKIÄ 
MIHIN TAHANSA NESTEESEEN?
Voit. Naära Beauty Drink voidaan sekoittaa mihin 
tahansa nesteeseen. Maun takia yleisin tapa nauttia 
se on sekoittaa se veteen. 
 
KUINKA MONTA KALORIA ANNOSTA KOHTI? 
Kukin annos Naäräa Beauty Drinkiä  
sisältää 60 kaloria. 
 
MILLOIN ON PARAS AIKA JUODA NAÄRA 
BEAUTY DRINKIÄ?
Naära Beauty Drinkiä voidaan juoda mihin aikaan 
päivästä tahansa. 
 
VOIVATKO RASKAANA OLEVAT TAI IMETTÄVÄT 
NAISET JUODA NAÄRA BEAUTY DRINKIÄ?  
Raskaana olevien tai imettävien naisten tulisi 
keskustella hoitavan lääkärinsä, kätilönsä tai 
imetyskonsulttinsa kanssa, ennen kuin he lisäävät 
elintarvikelisiä dieettiinsä.  
 
SISÄLTÄÄKÖ NAÄRA BEAUTY DRINK  
VALKAISU- TAI KIRKASTUSOSIA? 
Naära Beauty Drink sisältää ainesosia, jotka 
parantavat hiusten ja kynsien ulkonäköä, mutta 
siihen ei sisälly ihon kirkastus- tai valkaisuosia. 

MITKÄ OVAT NAÄRA BEAUTY DRINKIN 
AINESOSAT? 
 11 000 mg hydrolysoitua kollageenia
 14 kaunetta edistävää ravintoainetta

• Sekoitus kuutta superhedelmää: acai-marja, 
mustikka, viinirypäle, kirsikka, granaattiomena  
ja barbadoksenkirsikka

• Kahdeksan vitamiinia, joita parantaa 
aminohappojen ja mineraalien sekoitus: 
C-vitamiini, niasiini (B3), pantoteenihappo  
(B5), biotiini (B7), B12-vitamiini, B6-vitamiini, 
sinkki ja L-kysteiini

MITÄ ON KOLLAGEENI?  
Kollageeni on rakenteellinen proteiini, jota löytyy 
eri yhdistävistä kudoksista. Iho on 70-80 % 
kollageenia, ja kollageenilla on tärkeä rooli siinä, että 
iho pysyy vakaana. Hydrolysoitu kollageeni Naära 
Beauty Drinkissä tarjoaa keholle rakennuspalikat 
kollageenin muodostukseen. 
 
MIKÄ ON NAÄRA BEAUTY DRINKIN 
HYDROLYSOIDUN KOLLAGEENIN LÄHDE? 
Hydrolysoitu kollageeni Naära Beauty Drinkissä 
tulee lehmästä.  
 
KUINKA PALJON HYDROLYSOITUA 
KOLLAGEENIA KUSSAKIN ANNOKSESSA ON?  
Joka annoksessa on 11 000 mg hydrolysoitua 
kollageenia. 
 
ONKO HYDROLYSOITU KOLLAGEENI  
MENNYT TESTIEN LÄPI?
Naära Beauty Drinkin hydrolysoitu kollageeni on 
käynyt läpi tarkan laatukontrollin, ja se on testattu, 
pakattu, varastoitu ja kuljetettu Yhdysvaltain 
julkisen terveyden standardivaatimusten mukaisesti, 
jotka löytyvät liittovaltion säännöskokoelmasta 
ja jotka on tunnustettu Euroopan Yhteisön 
standardeja vastaaviksi. 

MITKÄ OVAT NAÄRA BEAUTY DRINKIN 
AINESOSIEN EDUT? 
 C-vitamiini vaikuttaa ihon normaaliin  

kollageenin muodostukseen.
 Biotiini, niasiini ja sinkki ylläpitävät  

normaaleja hiuksia.
 Biotiini ja sinkki ylläpitävät normaaleja hiuksia. 
 Sinkki on osa normaalien kynsien ylläpitoa.
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