
Naära Beauty Drink to suplement diety dla skóry, włosów i paznokci, który pomaga zachować 
młodzieńczy wygląd dzięki 11000 mg hydrolizowanego kolagenu i składników odżywczych 

promujących urodę. 

Sposób użycia: Wymieszać jedną miarkę (19,7 g) z 200 ml wody. 
Mieszać do rozpuszczenia i natychmiast spożyć. 



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych paznokci. 
 
JAK ZROBIĆ NAPÓJ UPIĘKSZAJĄCY NAÄRA? 
Dodaj jedną miarkę Naära Beauty Drink do 200 ml 
dowolnego płynu. 

KTO MOŻE STOSOWAĆ NAÄRA BEAUTY DRINK?
Naära Beauty Drink został opracowany dla osób 
dorosłych powyżej 18 roku życia, które chcą 
poprawić wygląd skóry, włosów i paznokci, 
niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia 
etnicznego. Podobnie jak w przypadku wszystkich 
suplementów diety, osoby powinny skonsultować 
się z dowolnym lekarzem prowadzącym przed 
przyjęciem nowego suplementu diety, w tym Naära 
Beauty Drink. 

CZY MOGĘ ZMIESZAĆ Z NAÄRA BEAUTY DRINK 
JAKIMKOLWIEK PŁYNEM? 
Tak. Naära Beauty Drink można mieszać z 
dowolnymi płynami. Ze względu na smak 
najczęstszym sposobem spożycia jest zmieszanie 
go z wodą. 
 
ILE JEST KALORII NA PORCJĘ? 
Każda porcja napoju kosmetycznego Naära zawiera 
60 kalorii. 
 
O KTÓREJ PORZE DNIA NAJLEPIEJ PIĆ NAÄRA 
BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink można spożywać o dowolnej 
porze dnia. 
 
CZY KOBIETY W CIĄŻY LUB KARMIĄCE MOGĄ 
SPOŻYWAĆ NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Kobiety w ciąży lub karmiące powinny 
skonsultować się z lekarzem prowadzącym, położną 
lub konsultantem laktacyjnym przed dodaniem 
suplementów diety do diety. 
 
CZY NAÄRA BEAUTY DRINK ZAWIERA 
SKŁADNIKI WYBIELAJĄCE LUB 
ROZJAŚNIAJĄCE? 
Naära Beauty Drink zawiera składniki poprawiające 
wygląd skóry, włosów i paznokci, ale nie zawiera 
składników rozjaśniających lub wybielających skórę. 

JAKIE SĄ SKŁADNIKI W NAÄRA BEAUTY DRINK?  
 11 000 mg hydrolizowanego kolagenu 
 14 składników odżywczych promujących urodę 

• Mieszanka sześciu superowoców: jagód açai, 
jagód, winogron, wiśni, granatu i aceroli 

• Osiem witamin wzmocnionych mieszanką 
aminokwasów i minerałów: witamina C, niacyna 
(B3), kwas pantotenowy (B5), biotyna (B7), 
witamina B12, witamina B6, cynk i L-cysteina 

CZYM JEST KOLAGEN?  
Kolagen to białko strukturalne występujące w 
różnych tkankach łącznych. Skóra składa się w 
70-80% z kolagenu, a kolagen odgrywa ważną 
rolę w utrzymaniu jędrności skóry. Hydrolizowany 
kolagen zawarty w Naära Beauty Drink dostarcza 
organizmowi elementów budulcowych do produkcji 
kolagenu. 
 
JAKIE JEST ŹRÓDŁO HYDROLIZOWANEGO 
KOLAGENU NAÄRA? 
Hydrolizowany kolagen w Naära Beauty Drink 
pochodzi z bydła. 
 
ILE ZHYDROLIZOWANEGO KOLAGENU 
ZNAJDUJE SIĘ W KAŻDEJ PORCJI?  
Każda porcja zawiera 11 000 mg hydrolizowanego 
kolagenu. 
 
CZY BADANY JEST HYDROLIZOWANY 
KOLAGEN? 
Hydrolizowany kolagen użyty w Naära Beauty 
Drink podlega ścisłej kontroli jakości i został 
przetestowany, zapakowany, przechowywany 
i transportowany zgodnie z odpowiednimi 
wymogami amerykańskich norm zdrowia 
publicznego zawartych w Kodeksie Przepisów 
Federalnych, które zostały uznane w tym celu za 
równoważne Normy Wspólnoty Europejskiej. 

JAKIE SĄ ZALETY SKŁADNIKÓW ZAWARTYCH 
W NAÄRA BEAUTY DRINK? 
 Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji 

kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania skóry. 

 Biotyna, niacyna i cynk pomagają w utrzymaniu 
zdrowej skóry. 

 Biotyna i cynk pomagają w utrzymaniu zdrowych 
włosów. 
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Beauty starts from within.


