
Naära Beauty Drink je výživový doplnok pre pleť, vlasy a nechty, ktorý vám pomôže udržať 
mladistvý vzhľad pomocou 11,000mg hydrolyzovaného kolagénu a krásu podporujúcich živín. 

Použitie: Zmiešajte jednu naberačku (19,7 g)  s 200ml vody.  
Miešajte kým sa nerozpustí a okamžite vypite. 



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

AKO PRIPRAVÍM NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Pridajte jednu naberačku Naära Beauty Drink do 
200 ml akejkoľvek tekutiny. 

KTO MÔŽE UŽÍVAŤ NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink bol navrhnutý pre osoby staršie 
ako 18 rokov, ktoré chcú zlepšiť vzhľad pleti, vlasov 
a nechtov, bez ohľadu na vek, pohlavie, alebo 
príslušnosť. Ako v prípade všetkých výživových 
doplnkov, pred užitím akéhokoľvek nového 
výživového doplnku, vrátane Naära Beauty Drink, sa 
poraďte s ošetrujúcim lekárom. 

MÔŽEM ZMIEŠAŤ NAÄRA BEAUTY DRINK S 
AKOUKOĽVEK TEKUTINOU? 
Áno. Naära Beauty Drink môžete zmiešať s 
akýmikoľvek tekutinami. Pre chuť nápoja je 
najbežnejší spôsob prípravy zmiešaním vo vode. 

KOĽKO KALÓRIÍ OBSAHUJE JEDNA DÁVKA? 
Každá dávka Naära Beauty Drink obsahuje  
60 kalórií.   

KEDY JE NAJLEPŠIE UŽIŤ NAÄRA  
BEAUTY DRINK?  
Naära Beauty Drink môžete konzumovať 
kedykoľvek počas dňa.   

MÔŽU UŽÍVAŤ NAÄRA BEAUTY DRINK TEHOTNÉ, 
ALEBO DOJČIACE ŽENY?  
Tehotné, alebo dojčiace ženy by sa mali poradiť so 
svojim ošetrujúcim lekárom, pôrodnou asistentkou, 
alebo poradcom pre dojčiace ženy, pred pridaním 
výživových doplnkov do svojho jedálnička.

OBSAHUJE NAÄRA BEAUTY DRINK BIELIACE 
ALEBO ZOSVETĽUJÚCE PRÍSADY? Naära Beauty 
Drink obsahuje prísady, ktoré pomôžu zlepšiť 
vzhľad pleti, vlasov a nechtov, ale neobsahuje pleť 
zosvetľujúce, alebo bieliace prísady.

Z ČOHO SA SKLADÁ NAÄRA BEAUTY DRINK? 
 11,000 mg of hydrolyzovaného kolagénu
 14 krásu podporujúcich živín

• Zmes šiestich superovocí: açai berry, 
čučoriedka, hrozno, čerešňa, granátové 
jablko, acerola 

• Osem vitamínov obohatených o zmes 
aminokyselín a minerálov: vitamín C, niacín 
(B3), kyselina pantoténová (B5), biotín (B7), 
vitamín B12, vitamín B6, zinok a L-cysteín

ČO JE KOLAGÉN? 
Kolagén je štrukturálna bielkovina nachádzajúca sa 
v rôznych spojivových tkanivách. Koža sa skladá 
zo 70-80% kolagénu, ktorý hrá dôležitú úlohu pri 
udržaní pevnosti pleti. Hydrolyzovaný kolagén v 
Naära Beauty Drink dodáva telu stavebné jednotky 
potrebné pre tvorbu kolagénu.
 
Z AKÉHO ZDROJA POCHÁDZA 
HYDROLYZOVANÝ KOLAGÉN V NAÄRA?
Hydrolyzovaný kolagén v Naära Beauty Drink 
pochádza z hovädziny. 
 
AKÉ MNOŽSTVO HYDROLYZOVANÉHO 
KOLAGÉNU SA NACHÁDZA V KAŽDEJ DÁVKE? 
V jednej dávke sa nachádza 11,000 mg 
hydrolyzovaného kolagénu.
 
JE HYDROLYZOVANÝ KOLAGÉN TESTOVANÝ?
Hydrolyzovaný kolagén používaný v Naära Beauty 
Drink prechádza prísnymi kontrolami kvality, a bol 
testovaný, balený, skladovaný a transportovaný v 
súlade s príslušnými normami v oblasti verejného 
zdravia Kódexu federálnych nariadení USA, ktoré 
boli pre tento účel klasifikované ako ekvivalent 
noriem Európskeho spoločenstva. 

AKÉ SÚ VÝHODY ZLOŽIEK NAÄRA  
BEAUTY DRINK?
 Vitamín C prispieva k normálnemu vytváraniu 

kolagénu pre normálnu funkciu pleti.
 Biotín, niacín a zinok prispievajú k uchovávaniu 

normálnej pleti.
 Biotín a zinok prispievajú k udržovaniu 

normálnych vlasov. 
 Zinok prispieva k uchovávaniu  

normálnych nechtov.
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Krása začína zvnútra.


