
Naära Beauty Drink er et kosttilskudd for hud, hår og negler som hjelper deg med å beholde et 
ungdommelig utseende, med 11 000 mg hydrolysert kollagen og skjønnhetsgivende næringsstoffer. 

Bruksanvisning: Bland én porsjonsskje (19,7 g) med 200 ml vann. Rør til pulveret har  
løst seg opp og drikk umiddelbart. 



OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVORDAN LAGER JEG NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Tilsett én porsjonsskje med Naära Beauty Drink  
i 200 ml valgfri væske. 

HVEM KAN BRUKE NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink er utviklet for voksne over 18 
år som vil forbedre utseendet til hud, hår og negler, 
uansett alder, kjønn eller etnisitet. Som med alle 
kosttilskudd, bør man konsultere lege før man 
begynner å bruke et nytt produkt. Dette gjelder 
også Naära Beauty Drink.  

KAN JEG BLANDE NAÄRA BEAUTY DRINK  
MED EN HVILKEN SOM HELST VÆSKE?
Ja. Naära Beauty Drink kan blandes med alle  
typer væske. Av smakshensyn, er det mest  
vanlig å blande med vann. 
 
HVOR MANGE KALORIER PER PORSJON?
Hver porsjon med Naära Beauty Drink  
inneholder 60 kalorier.
 
HVILKET TIDSPUNKT PÅ DAGEN ER DET BEST  
Å DRIKKE NAÄRA BEAUTY DRINK?
Naära Beauty Drink kan drikkes når som helst. 
 
KAN KVINNER SOM ER GRAVIDE ELLER  
AMMER DRIKKE NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Kvinner som er gravide eller ammer bør konsultere 
lege eller jordmor før de tar i bruk nye kosttilskudd. 
 
INNEHOLDER NAÄRA BEAUTY DRINK 
BLEKEMIDLER?
Naära Beauty Drink inneholder ingredienser som 
bidrar til bedre utseendet på hud, hår og negler, 
men inneholder ikke ingredienser som bleker  
huden eller gjør den lysere. 

HVA ER INGREDIENSENE I NAÄRA  
BEAUTY DRINK? 
 11 000 mg hydrolysert kollagen
 14 skjønnhetsgivende næringsstoffer

• Blanding av seks superfrukter: açaibær, blåbær, 
druer, kirsebær, granatepler og acerola

• Åtte vitaminer forsterket med en blanding av 
aminosyrer og mineraler: vitamin C, niacin (B3), 
pantotensyre (B5), biotin (B7), vitamin B12, 
vitamin B6, sink og l-cystein

HVA ER KOLLAGEN? 
Kollagen er et strukturelt protein som vinnes i 
forskjellige bindevev. Huden er 70–80 % kollagen, 
og kollagen spiller en viktig rolle i å holde huden 
fast. Hydrolysert kollagen i Naära Beauty Drink 
gir kroppen byggeklossene den trenger for 
proteindannelse. 
 
HVOR KOMMER NAÄRAS HYDROLYSERTE 
KOLLAGEN FRA?
Det hydrolyserte kollagenet i Naära Beauty Drink 
kommer fra storfé. 
 
HVOR MYE HYDROLYSERT KOLLAGEN ER DET  
I HVER PORSJON?  
Det er 11 000 mg hydrolysert kollagen  
i hver porsjon. 
 
ER DET HYDROLYSERTE KOLLAGENET TESTET? 
Det hydrolyserte kollagenet i Naära Beauty Drink  
er underlagt streng kvalitetskontroll og testes, 
pakkes, lagres og transporteres i henhold til de 
gjeldende, amerikanske folkehelsestandardene  
i Code of Federal Regulations. Disse standardene 
er anerkjent til slik bruk som en ekvivalent til de 
europeiske standardene. 

HVA ER FORDELENE MED INGREDIENSENE  
I NAÄRA BEAUTY DRINK?
 Vitamin C bidrar til normal kollagendannelse  

for en normal hudfunksjon.
 Biotin, niacin og sink bidrar til å opprettholde 

normal hud.
 Biotin og sink bidrar til å opprettholde  

normalt hår.
 Sink bidrar til å opprettholde normale negler.
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