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Gróðurhús fyrir þörunga Villt lífræn ætihvönn frá Hrísey

Íslensk hráefni í forgrunni



• 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

Smáþörungur í vexti Smáþörungur að
safna Astaxanthin 



Markaðurinn 
• Heilsuvöru (nutraceutical) markaðurinn var $250 ma 2018 (7% CAGR)
• Astaxanthin markaðurinn var um $1.2 ma 2018 

• Hörð samkeppni á B2B og B2C - Hvernig nær maður árangri?
• Hráefni í fóður fyrir fiska og önnur dýr, er það tækifæri?



Að byggja tengsl við 
viðskiptavini

• Markaðssetning byggð á 
samböndum og tengslum

• Tengsl búa til virði
• Þróa markaðsstefnu sem miðar

að því að nýta mannlega þáttinn
og segja sögu

• Finna út hvað skiptir fólk máli
s.s. gæði, virkni, sjálfbærni, 
íslenskt





Astaxanthin hráefni

Powder Hard Capsules & Soft Capsules Oleoresin



Astaxanthin
Astaxanthin er öflugasta andoxunarefni náttúrunnar

Astaxanthin gefur laxi og rækjum 
sinn einkennandi rauða lit

Astaxanthin bindst 
frumuhimnunni og ver gegn oxun 



2000 vísindagreinar birtar
Hjarta og æðakerfi, augu, liðir og húð

Astaxanthin
Sterkasta andoxunarefni náttúrunnar



KeyNatura vörur sem komu á markað 2017  

AstaEnergy 60 caps
• Natural Astaxanthin (4 mg)
• Vitamin E which protects cells

from oxidative stress.

AstaCardio 60 caps
• Natural Astaxanthin (4 mg)
• Algae Omega-3 DHA+EPA (180 mg)
• Vitamin E which protects cells from

oxidative stress.

AstaLýsi 170 ml
• Natural Astaxanthin (2 mg)
• Omega3 (900mg, algae)
• DHA (315mg)
• EPA (360 mg)
• Vitamin D and Vitamin E



Fullnýting á hráefni sem 
eykur virkni vörunnar



Virðiskeðjan 

Bulk Raw Material Bulk Finished Product Private Label Branded products

• Astaxanthin powder
• Astaxanthin oleoresin
• Water soluble astaxanthin

powder
• Angelica powder
• Angelica extract

• Soft gel capsules
• AstaEnergy
• AstaCardio

• Powder capsules
• AstaSkin
• AstaEye
• SagaPro
• SagaMemo

• Liquid supplements

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

• AstaEnergy
• AstaCardio
• AstaSkin
• AstaLýsi
• AstaFuel
• SagaPro
• SagaMemo
• SagaFemme
• Voxis

Organic

Organic
application

Organic

Organic 
application

KeyNatura

Íslenskur 
uppruni
Vísindi

SagaNatura

Íslenskt hráefni og framleiðsla. 
Hugvit og vísindi. 
Aðlaga að mörkuðum og óskum



Virðiskeðjan private label 

Bulk Raw Material Bulk Finished Product Private Label

• Astaxanthin powder
• Astaxanthin oleoresin
• Water soluble astaxanthin

powder
• Angelica powder
• Angelica extract

• Soft gel capsules
• AstaEnergy
• AstaCardio

• Powder capsules
• AstaSkin
• AstaEye
• SagaPro
• SagaMemo

• Liquid supplements

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

• Byggjum þróun, 
tækni og framleiðslu 
á íslensku hugviti.

• Framleiðsla byggir á 
Íslenskum gæðum 
sem er okkar 
sterkasti eiginleiki á 
alþjóðamörkuðum.

• SagaNatura 
markaðssetur allar 
hrávörur, bulk og 
private label.

• SagaNatura stofnað 
árið 2018.

Organic

Organic
application

Organic

Organic 
application

Sérstaða



Virðiskeðjan eigið brand  

SagaMedica verður KeyNatura

• KeyNatura var stofnað árið 2014
• Upphaflega framleiddi KeyNatura aðeins astaxanthin vörur
• Eftir sameiningu við SagaMedica í SagaNatura varð KeyNatura aðal vörumerki  

SagaNatura á B2C markaði
• KeyNatura er nú eitt af þekktari vörumerkjunum í sínum flokki á 

innanlandsmarkaði

Eigið Brand



Neytendavörur
KeyNatura brand

Einnig til sem
private label 
SagaNatura



Digital 
marketing



Takk fyrir

Sjöfn Sigurgisdóttir
CEO SagaNatura

www.saganatura.com  
www.sagamedica.com         www.keynatura.com 
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