
Naära Beauty Drink é um suplemento alimentar para a pele, cabelo e unhas que ajuda a manter um aspeto 
jovem, formulado com 11,000 mg de colagénio hidrolisado e nutrientes proporcionadores da beleza. 

Modo de utilização: Misture uma medida (19,7 g) com 200 ml de água. 
Mexa bem até dissolver e consuma de imediato. 



PERGUNTAS FREQUENTES 

COMO DEVO PREPARAR NAÄRA  
BEAUTY DRINK?  
Adicione uma medida de Naära Beauty Drink  
a 200 ml de qualquer líquido. 

QUEM PODE BEBER NAÄRA BEAUTY DRINK? 
A bebida Naära Beauty Drink foi formulada para 
adultos com idade superior a 18 anos, que desejam 
melhorar o aspeto da pele, do cabelo e unhas, 
independentemente da idade, sexo ou origem 
étnica. Tal como com qualquer outro suplemento 
alimentar, todas as pessoas deverão consultar o seu 
médico antes de tomarem um novo suplemento 
alimentar, incluindo Naära Beauty Drink.  

POSSO MISTURAR NAÄRA BEAUTY DRINK COM 
QUALQUER LÍQUIDO? 
Sim. Naära Beauty Drink pode ser misturado  
com qualquer líquido. Devido ao seu sabor, a 
maneira mais comum de consumir esta bebida  
é misturá-la com água. 
 
TEM QUANTAS CALORIAS POR DOSE? 
Cada dose de Naära Beauty Drink  
contém 60 calorias. 
 
QUAL É A MELHOR ALTURA DO DIA PARA 
BEBER NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink pode ser consumido  
a qualquer hora do dia. 
 
AS MULHERES QUE ESTEJAM GRÁVIDAS OU 
A AMAMENTAR PODEM CONSUMIR NAÄRA 
BEAUTY DRINK?  
As mulheres grávidas ou lactantes deverão 
consultar o seu médico ou profissional de saúde 
antes de adicionarem suplementos alimentares  
ao seu regime alimentar.  
 
NAÄRA BEAUTY DRINK CONTÉM INGREDIENTES 
BRANQUEADORES OU ILUMINADORES?
Naära Beauty Drink contém ingredientes que 
contribuem para o aspeto da pele, cabelo e  
unhas, mas não contém ingredientes 
branqueadores ou iluminadores.  

QUAIS SÃO OS INGREDIENTES PRESENTES EM 
NAÄRA BEAUTY DRINK?  
 11,000 mg de colagénio hidrolisado
 14 nutrientes proporcionadores da beleza 

• Mistura de seis superfrutas: açaí, mirtilo, uva, 
cereja, romã e acerola 

• Oito vitaminas, reforçadas com uma mistura 
de aminoácidos e minerais: vitamina C, niacina 
(B3), ácido pantoténico (B5), biotina (B7), 
vitamina B12, vitamina B6, zinco e L-cisteína 

O QUE É O COLAGÉNIO?  
O colagénio é uma proteína estrutural que se 
encontra em diversos tecidos conjuntivos. A pele 
é constituída por 70-80% de colagénio e esta 
proteína desempenha um importante papel na 
manutenção da firmeza da pele. O colagénio 
hidrolisado presente na bebida Naara Beauty Drink 
proporciona ao organismo os blocos construtivos 
essenciais para a formação do colagénio. 
 
QUAL É A ORIGEM DO COLAGÉNIO 
HIDROLISADO DE NAÄRA? 
O colagénio hidrolisado presente em Naära Beauty 
Drink é de origem bovina.    
 
QUAL É A QUANTIDADE DE COLAGÉNIO 
HIDROLISADO EM CADA DOSE?  
Cada dose contém 11,000 mg de  
colagénio hidrolisado.   
 
O COLAGÉNIO HIDROLISADO  
É SUJEITO A TESTES? 
O colagénio hidrolisado utilizado em Naära 
Beauty Drink é sujeito a um rigoroso controlo de 
qualidade e foi testado, embalado, armazenado e 
transportado em conformidade com os requisitos 
normativos pertinentes dos Estados Unidos em 
matéria de saúde pública, estabelecidos no Code of 
Federal Regulations (Código de Regulamentação 
Federal), reconhecidos, para este efeito, como 
equivalentes às normas comunitárias europeias.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DOS INGREDIENTES 
DE NAÄRA BEAUTY DRINK? 
 A vitamina C contribui para a normal formação do 

colagénio para o funcionamento normal da pele.
 A biotina, a niacina e o zinco contribuem para a 

normal manutenção da pele. 
 A biotina e o zinco contribuem para a normal 

manutenção do cabelo.
 O zinco contribui para a normal  

manutenção das unhas.
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A beleza começa do interior. 


