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SagaNatura
Sameinað 2018: Keynatura ehf stofnað 2014 og SagaMedica 2000.  

Leiðandi í þróun, framleiðslu og markaðssetningu og sölu á 
íslenskum náttúruvörum unnum úr þörungum og jurtum

Öflugt og reynslumikið teymi úr matvæla- og lyfjaiðnaði

Hágæðavörur seldar á Íslandi, USA, NZ, Frakklandi, Svíþjóð, Kanada 
og Kína. 

Höfum nýlega lokið fjármögnun á ennfrekari uppskölun og stækkun. 

Gildin okkar eru:

Vísindi, nýsköpun og ábyrgð



Fæðubótarefni

• Matvæli sem eru ætluð sem viðbót við
venjulegt fæði og sem eru með hátt
hlutfall af vítamínum, steinefnum eða
annars konar efnum sem hafa
næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif…..

• Lög og reglur sem fjalla um matvæli
og matvælaframleiðslu.  

• Sértæk Reglugerð nr. 624/2004 um 
fæðubótarefni



Neytendur framtíðarinnar

• Lengri lífaldur
• Bætt lífsgæði
• Aukin tíðni lífstílstengdra heilsukvilla
• Fyrirbyggjandi leiðir 
• Aukinn áhugi á heilsu
• Vel upplýstir neytendur



Þróun markaðarins?



• Nýlegar ráðleggingar
samkvæmt Landlækni um 
inntöku fæðubótarefna sem
innihalda D-vítamín. 

• D-vítamín gegnir mikilvægu
hlutverki í upptöku kalks og 
fosfórs, frumuskiptingu, 
uppbyggingu tanna og beina, 
vöðvastarfsemi, ónæmiskerfi

• Heilsufullyrðing í samræmi 
við reglugerð

Eru fæðubótarefni nauðsynleg?
Dæmi - D Vitamín

D-Vítamín vinnur í gegnum D vítamín viðtakann og 
breytir genatjáningu til að stýra kalsíum búskap líkamans



Eru fæðubótarefni nauðsynleg?
Dæmi - Omega 3 

• 1978: danskir vísindamenn tóku eftir 10x 
lægri tíðni kransæðastíflu meðal 
eskimoa inoita á Grænlandi samanborið 
við Dani

• Síðan þá hafa verið framkvæmdar mikill 
fjöldi rannsókna sem margar hafa sýnt 
fram á jákvæð heilsuáhrif omega-3 
fitusýra.  

• Heilsufullyrðing í samræmi við 
reglugerð



Angelica archangelica

Ætihvönnin er frá Hrísey í Eyjafirði og er lífræn.

Blöðin og fræin eru notuð vörurnar. 

Nýtt SagaMemo er með heilsufullyrðingu í 
samræmi við reglugerð

Sæktu styrk í íslenska náttúru



Lítil næturblöðrurýmd er meðal 

orsakaþátta næturþvagláta. NBC index 

gefur til kynna minnkaða blöðrurýmd að 

næturlagi – því hærri sem hann er því 

minni er blöðrurýmdin. 

Fækkun næturþvagláta

SagaPro

N=36

p=0.034

Í undirhópi með minnkaða næturblöðrurýmd

(NBC-index>1,3)

Urilock plus er með heilsufullyrðingu



Þörungar eru framtíðin

• Þörungar eru undirstaða lífs okkar

• 70-80% af súrefni jarðar er framleitt af þörungum

• Binda CO2 og framleiða O2

• Þörungar eru næsta bylting í fæðuframleiðslu

• Framleiðsla 1kg af nautakjöti þarfnast 30m2, á 

30m2 má framleiða > 2000 kg smá þörunga

Næsta bylting í fæðuframleiðslu



Gróðurhús fyrir þörunga

Ræktunin byggir á nýrri tækni.

Lokuð kerfi sem nýta endurnýjanlega
orku, hreint vatn og loft.

„proof of conept“- einkaleyfisumsókn

Stækka úr 29.000 L í 90.000 L 
framleiðslu einingar PBR 

Skalanleiki/legó 

Eldri tækni Ný tækni



Astaxanthin

Öflugasta andoxunarefni
náttúrunnar

Astaxanthin

Ver okkur gegn stakeindum



Fjöldi rannsókna hafa sýnt að húð, heili, 
vöðvar, liðbönd, augu og hjarta- og æðakerfi
eru móttækileg fyrir Astaxanthin

Astaxanthin – forvörn fyrir heilsuna



AstaSkin

AstaSkin 60 caps
• Natural Astaxanthin (6 mg)
• Phytoceramides from rice
• Collagen
• Vitamin A, B2, B3, B7, B12, C og D

AstaSkin er með heilsufullyrðingu samkvæmt reglugerð



Nýsköpun í náttúruvörum til útflutnings 
í gegnum virðiskeðjuna

Bulk Raw Material Bulk Finished Product Private Label Own Label

• Astaxanthin powder
• Astaxanthin oleoresin
• Angelica powder
• Angelica extract

• Soft gel capsules
• AstaEnergy
• AstaCardio

• Powder capsules
• AstaSkin
• SagaPro
• SagaMemo

• Cough drops

• AstaEnergy
• AstaCardio
• AstaSkin
• SagaPro
• SagaPro+
• SagaMemo

• AstaEnergy
• AstaCardio
• AstaSkin
• SagaPro
• SagaMemo


