
A Naära Beauty Drink a bőrre, a hajra és a körömre ható étrend-kiegészítő, amely 11 000 mg 
hidrolizált kollagénnel és szépséget fokozó tápanyagokkal segít megőrizni fiatalos megjelenésünket.

Útmutatás: Keverjen el egy kanálnyit (19,7 g) 200 ml vízben. 
Keverje, amíg fel nem oldódik, majd fogyassza el azonnal.



GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

HOGYAN KÉSZÍTHETEM EL A NAÄRA BEAUTY 
DRINK ITALT? 
Adjon hozzá egy kanál Naära Beauty Drink 
keveréket 200 ml bármilyen folyadékhoz.

KI FOGYASZTHATJA A NAÄRA BEAUTY DRINK 
ITALT?
A Naära Beauty Drink olyan 18 év feletti 
felnőtteknek készült, akik életkortól, nemtől és 
etnikumtól függetlenül szeretnék javítani bőrük, 
hajuk és a körmük megjelenését. Javasoljuk, hogy 
mindenki konzultáljon a kezelőorvosával, mielőtt 
elkezdene egy új étrend-kiegészítőt – köztük a 
Naära Beauty Drink italt – fogyasztani.

KEVERHETEM-E A NAÄRA BEAUTY 
DRINK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐT BÁRMILYEN 
FOLYADÉKKAL?
Igen. A Naära Beauty Drink bármilyen folyadékkal 
összekeverhető. Az íze miatt fogyasztásának 
leggyakoribb módja a vízzel való összekeverés.
 
HÁNY KALÓRIÁT TARTALMAZ ADAGONKÉNT?
A Naära Beauty Drink minden adagja 60 kalóriát 
tartalmaz.
 
MELYIK NAPSZAKBAN ÉRDEMES A NAÄRA 
BEAUTY DRINK ITALT FOGYASZTANI?
A Naära Beauty Drink a nap bármely szakában 
fogyasztható.
 
FOGYASZTHATJÁK-E TERHES VAGY SZOPTATÓ 
NŐK A NAÄRA BEAUTY DRINK ITALT?  
A terhes vagy szoptató nőknek konzultálniuk kell 
kezelőorvosukkal, szülésznőjükkel vagy szoptatási 
tanácsadójukkal, mielőtt étrend-kiegészítőket 
vennének fel az étrendjükbe. 
 
A NAÄRA BEAUTY DRINK TARTALMAZ-E 
BŐRFEHÉRÍTŐ VAGY BŐRVILÁGOSÍTÓ 
ÖSSZETEVŐKET?
A Naära Beauty Drink olyan összetevőket 
tartalmaz, amelyek javítják a bőr, a haj és a köröm 
megjelenését, de nem tartalmaz bőrvilágosító vagy 
bőrfehérítő összetevőket.

MELYEK A NAÄRA BEAUTY DRINK ÖSSZETEVŐI? 
 11 000 mg hidrolizált kollagén
 14 szépséget fokozó tápanyag

• Hat szupergyümölcs keveréke: acai bogyó, 
áfonya, szőlő, cseresznye, gránátalma és acerola

• Nyolc vitamin, aminosav és ásványi anyag 
keverékével: C-vitamin, niacin (B3), pantoténsav 
(B5) biotin (B7), B12-vitamin, B6-vitamin, cink 
és L-cisztein

MI A KOLLAGÉN?  
A kollagén strukturális fehérje, amely különböző 
kötőszövetekben található. A bőr 70-80%-ban 
kollagén. A kollagén fontos szerepet játszik a bőr 
feszességének megőrzésében. A Naära Beauty 
Drink hidrolizált kollagénje megadja a szervezetnek 
a kollagénképződés építőköveit.
 
MI A NAÄRA HIDROLIZÁLT KOLLAGÉN 
FORRÁSA?
A Naära Beauty Drink hidrolizált kollagénje 
szarvasmarhafélékből származik. 
 
MENNYI HIDROLIZÁLT KOLLAGÉN VAN EGY 
ADAGBAN?  
Minden adagban 11 000 mg hidrolizált kollagén van.
 
MEGVIZSGÁLJÁK-E A HIDROLIZÁLT 
KOLLAGÉNT?
A Naära Beauty Drink hidrolizált kollagénjét szigorú 
minőség-ellenőrzési előírások betartásával állítják 
elő, és az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi 
Törvénykönyvében rögzített közegészségügyi 
követelmények szerint tesztelik, csomagolják, 
tárolják és szállítják, amely követelmények 
megfelelnek az Európai Közösség hasonló 
előírásainak is.

MILYEN ELŐNYEI VANNAK A NAÄRA BEAUTY 
DRINK ÖSSZETEVŐINEK?
 A C-vitamin elősegíti a bőr megfelelő állapotához 

szükséges kollagén termelődését.
 A biotin, a niacin és a cink hozzájárul a bőr 

természetes állapotának a megőrzéséhez.
 A biotin és a cink hozzájárul a haj természetes 

állapotának a megőrzéséhez.
 A cink hozzájárul a körmök természetes 

állapotának a megőrzéséhez.
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