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Grateful Nature

Produktkatalog

Supert utvalg
Grateful Nature er et merke med 
hovedsakelig økologisk supermat.

I utvalget finner du over 170 
forskjellige kvalitetsingredienser til 
mange forskjellige formål. Alt fra 
klorofyllrike grønne planter, urter, alger, 
røtter, sopper, frukt, frø, nøtter, bær, 
kakao til fett og proteinrike planter. Vi 
er stolte og takknemlig for å ha et 
utvalg av så unike og virkningsfulle 
ingredienser i vårt sortiment.

Vi elsker natur
Vi vet at naturen har løsningene 
på våre ønsker og utfordringer, 
spesielt for vår fysiske helse og 
velvære men også mental 
balanse. Ideen om Helhetlig friske 
samfunn startet i 2007 da 
Dreyer brødrene opprettet en 
nettbutikk basert på sin 
lidenskap for sunne varer og en 
helhetlig livsstil i tråd med natur. 
Utforsk hva vi har skapt her.
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Sopp

Lion's Mane Pulver - Vanlig & 10:1 ekstrakt

Reishi Pulver - Vanlig & 10:1 ekstrakt

Lion’s Mane (Hericium erinaceus) kan gi støtte til hjernen, hukommelsen 
og nervesystemet. Denne vakre arten, som ser ut som en kaskade av 
istapper i en hvit foss, finnes på brede bladtrær og stamme

Reishi (Ganoderma lucidium s.l) er kjent for immunstyrkende 
egenskaper. Reishi er en av de høyest verdsatte soppene i kinesisk og 
japansk urtemiddeltradisjon, og har vært brukt i mer enn 2000 år.

125 gram 250 gram

250 gram

10:1 = 200g

10:1 = 200g
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Chaga Pulver - Vanlig & 10:1 ekstrakt

Turkey tail Pulver - Vanlig & 10:1 ekstrakt

Cordyceps Pulver - Vanlig & 10:1 ekstrakt

Shiitake Pulver - Vanlig

Agaricus Blazei - Kongesjampinjong pulver

Reishi sporer - Triterpene krystall pulver - 120g

Chaga (Inonotus obliquus) blir hyllet som "Kongen av sopp". Den har en 
lang historie av bruk i Øst-Europa. Den er et adaptogen og kan bidra til 
å fremme sterkt immunforsvar, bekjempelse av virus og forkjølelse

Turkey tail (Trametes versicolor) inneholder et bredt utvalg av fenol- 
og flavonoid-antioksidanter samt kraftige polysakkaropeptider (CVG, 
PSK & PSP). For immunforsvaret, og forskes mye på i forhold til cancer.

Entusiasitiske fysiske treningsutøvere og profesjonelle idrettsutøvere 
har oppdaget at Cordyceps kan bidra til økt oksygenopptak, noe som 
kan gi høyere utholdenhet. Kan støtte en sunn seksuell funksjon.

Shiitake er en god kilde til B-vitamin. Det inneholder tre ulike B-
vitaminer, B2, B5 og B6. Det finnes også en rekke mineraler i denne 
matsoppen, som jern, mangan, fosfor, kalium, selen, kobber og sink. 
Bruk: saus, dressing, middag eller smoothie

Kombinert med et vell av vitaminer, essensielle aminosyrer og 
mineraler, er det ikke rart at folk har likt denne supermaten i 
tusenvis av år – og nå er det din tur.
Bruk: saus, dressing, middag eller smoothie

Superkraftige potente Reishi Triterpene- krystaller ekstraheres fra 
sporene til Duanwood Reishi-sopp ved hjelp av supercritical CO2- 
ekstraksjonsteknologi. Bruk i små mengder (smoothie eller juice).

125 gram 250 gram 1000 gram 10:1 = 200g

250 gram 10:1 = 200g

250 gram 10:1 = 200g

250 gram

250 gram
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Bær

Blåbær soltørkede - Søtet med eplejuice

Blåbærpulver - Vaccinium myrtillus

Rik på antioksidanter & vitaminer (immunstyrke)
Bruk: Snacks, raw food kaker, i sjokolade & bakeverk

Rik på antioksidanter & vitaminer (immunstyrke)
Bruk: Mild søt smak, blå/lilla farge & næring - smoothie & bakeverk

250 gram

500 gram
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Tørket Tranebær - Søtet med eplejuice

Tranebærpulver - Vaccinium Corymbosum

Tindvedpulver - Sea Buckthorn

Solbærpulver - Blackcurrant

Nypepulver - Rosehip

Amlapulver - Amalaki - Phyllanthus emblica

Rik på antioksidanter & vitaminer (spesielt C)
Bruk: Snacks, raw food kaker & bakeverk - sur/søt smak

Rik på antioksidanter (mot urinveisinfeksjon)
Bruk: Sur smak, mild rød/rosa farge & næring - smoothie & bakeverk

250 gram

250 gram

Fettsyrer, Omega 7, svovel, sink, quercetin, vitamin A, C og B kompleks
Bruk: Syrlig smak, rød/brun farge & næring - smoothie & bakeverk

250 gram

Rik på antioksidanter, anthocyaniner, vitamin E & C (immunforsvar)
Bruk: søt/sur smak, rød farge & næring - smoothie & bakeverk

250 gram

Rik vitamin C, A, B1, B3, E, K, P, B3, fosfor, jern, kalsium, magnesium
Bruk: søt/syrlig smak, oransje farge & næring - smoothie & bakeverk

250 gram

Rik på antioksidanter, vitamin C, A, folsyre og mineraler
Bruk: søt/syrlig smak, lys beige farge & næring - smoothie & bakeverk

250 gram
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Camu camu pulver - Best på Vitamin C

Acai - Frysetørket pulver

Inkabær - Soltørket

Morbær lyse - Tørket

Acerola - Malpighia emarginata - Pulver

Maquibær - Pulver

Nest best på Vitamin C, også god på B1, B2, B3, jern, kalsium & fosfor
Bruk: sammentrekkende smak, rosa farge - smoothie & bakeverk

Best på vitamin C, også god på beta-karoten og mineraler
Bruk: sur/syrlig smak, beige farge & næring - smoothie & bakeverk

125 gram 250 gram 1000 gram

Best antioksidanter, også god på fettsyrer, vitamin E, B1, B2, B3 og C
Bruk: rik/rund smak, lilla farge & næring - juice, smoothie & bakeverk

125 gram 250 gram 1000 gram

Rik på antioksidanter, også god på vitamin A, C, B1, B2, B6 og B12
Bruk: Snacks, raw food kaker & bakeverk - intens syrlig/søt smak

250 gram

Rik på resveratrol, vitamin C, K, jern, kalsium, fiber & antioksidanter
Bruk: Snacks, med sjokolade & bakeverk - søt smak

250 gram

250 gram

Rik på antioksidanter, vitamin C, A, kalsium, jern og kalium
Bruk: frisk fruktsmak, mørk lilla farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram
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Jordbær - Frysetørket pulver

Schisandrabær - Wu Wei Zi - Pulver

Tørkede Gojibær - Hele

Aroniabær - Pulver

Sultana rosiner - Stenfrie

Mangostan fra Frysetørket skall - Pulver

Rik på antioksidanter, enzymer, vitamin C & folat
Bruk: søt smak, lys rosa farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram

Godt for mentalhelse, lever, mot stress & mot høyt blodtrykk
Bruk: fem smaker, rødaktig farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram

Rik på vitamin C, B1, B2, B6, betakaroten, 18 aminosyrer & mineraler
Bruk: Snacks, med sjokolade & bakeverk - krydderaktig smak

250 gram 1000 gram 5 kg førbestilling

Inneholder tanniner, vitamin A, C, E, B2 & P (bioflavonoider)
Bruk: skarp/sur/tørr smak, rød/brun farge - juice & smoothie

250 gram

Søtere enn de tradisjonelle rosinene, lyse og saftige.
Bruk: Snacks, med sjokolade, i musli & bakeverk

Rik på antioksidanter (mot inflammasjon & hudproblemer)
Bruk: skarp smak, brun/oransje farge - juice & smoothie

250 gram

250 gram
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Frukt

Medjool Dadler - Hele med sten

Banan Chips - med kokosolje, kokossukker & honning

Sunn og næringsrik søtning og bindemiddel for alle mulige oppskrifter.
Bruk: Snacks, raw food kuler, kaker, konfekt, desserter, smoothier ++

1000 gram

Vegansk, nydelig og sunn godteri også favoritt hos barn
Bruk: Snacks, kakepynt, konfekt, desserter og mye mer

250 gram 1000 gram
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Tørket Papaya i terninger

Tørket Aprikos - Hele

Tørket Mango i skiver

Tørket Fiken - Hele

Baobab frukt - Pulver

Pasjonsfrukt - Passion Fruit - Pulver

Vegansk, nydelig og sunn godteri også favoritt hos barn
Bruk: Snacks, salat, konfekt, desserter og mye mer

250 gram

Vegansk, nydelig og sunn godteri også favoritt hos barn
Bruk: Snacks, salat, konfekt, desserter og mye mer

250 gram

Vegansk, nydelig og sunn godteri også favoritt hos barn
Bruk: Snacks, salat, konfekt, desserter og mye mer

250 gram

Vegansk, nydelig og sunn godteri også favoritt hos barn
Bruk: Snacks, salat, konfekt, desserter og mye mer

250 gram

Spesielt god på fiber og antioksidanter, også god på vitamin C
Bruk: mild smak, hvit/gul farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram

Spesielt god på betakaroten, kalium, vitamin C og kostfiber
Bruk: sur smak, hvit/gul farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram
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Nøtter

Cashewnøtter - Rå & usaltet

Pistasjnøtter - Rå usaltet

Spesielt god på protein, magnesium, kalium, fosfor & B-vitaminer
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

500 gram 1000 gram

Rik på antioksidanter, som lutein, betakaroten og vitamin E
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

250 gram
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Pecannøtter - Rå & usaltet

Valnøtter - Rå & usaltede kjerner

Macadamianøtter - Rå & usaltet

Mandler - Rå & usaltet

Paranøtter - Brazil Nuts - Rå & usaltet

Hasselnøtter - Rå & usaltet

Umettet fett, kostfiber, B1, B6, magnesium, sink, kopper og fosfor
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

500 gram

Umettet fett, B1, B6, fosfor, fiber, proteiner og aminosyrer.
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

1000 gram

Mye fett, kalsium, fosfor, kopper, kalium, natrium, selen & magnesium
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

500 gram 1000 gram

Vitamin A, B1, B6, E, Sink, Magnesium, Kalsium, Kalium, Jern & Fosfor
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

250 gram

Spesielt god på Selen, samt mange gode fettsyrer & mineraler
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

500 gram

God kilde til B1, B6, folat, kopper, fosfor, jern, magnesium, sink,
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig sammen med dadler

500 gram
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Bønner & frø

Mucuna Pruriens Bønne - Pulver 

Pinjekjerner - Rå & usaltet

Inneholder L-dopa, mot depresjon, parkinson (boost humør)
Bruk: kun i små doser - bitter/søt smak - Smoothie eller i mat

250 gram

Frø fra furu er fete og rik på protein, med kremaktig smak
Bruk: Snacks, matlaging, bakeverk - ypperlig for pesto

250 gram
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Hampfrø - Avskallede

Gresskarfrø - Rå & usaltet

Solsikkefrø - Kjerner - Rå & usaltet

Chiafrø - Rå hele kjerner

Sesamfrø - Avskallede & rå

Alfalfafrø - spirefrø

Balansert omega 3, 6 og 9, inneholder også alle 20 aminosyrene
Bruk: i matlaging, bakeverk, strø over smoothie & kaker - kremet smak

500 gram 1000 gram 5 kg førbestilling

Inneholder tryptofan, kroppen omdanner til 5-HTP (godt for prostata)
Bruk: som snacks, i matlaging, strø over oppskrifter - rund smak

250 gram

Frøene er rike på olje, protein (aminosyrer) og vitamin E
Bruk: i matlaging, bakeverk, strø over smoothie & kaker - kremet smak

250 gram

Essensielle fettsyrer, proteiner, antioksidanter, vitaminer og mineraler. 
Bruk: i matlaging, bakeverk, strø over smoothie & kaker (bløtlegges)

500 gram 5 kg førbestilling 20 kg førbestilling

Rike på E-vitamin, mineraler, umettede fettsyrer og protein.
Bruk: i matlaging, bakeverk, strø over smoothie & kaker - kremet smak

250 gram

Spirer du selv får du super næringsrike skudd perfekt i salater
Bruk: i matlaging, bakeverk, strø over salater & supper - kremet smak

250 gram
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Kakao & Kokos

Kokosolje - Extra Virgin kaldpresset - 500ml

Kakaonibs - Cacao Nibs - Criollo variety

Består av 90 prosent mettet fett, positiv effekt på det gode HDL- 
kolesterolet. Det inneholder også Kaprylsyre; godt mot candida.
Bruk: i matlaging, bakeverk, sjokolader, steking og mer - smaksrik olje

Høyt innhold av blant annet magnesium, svovel, og antioksidanter.
Bruk: Snacks, matlaging, sjokolade, bakeverk - kaker & strødsel

250 gram 1000 gram 5 kg førbestilling
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Kakaopulver - Criollo variety

Kakaosmør - Criollo variety

Kakaomasse - Criollo variety

Kokosmasse - revet kokos

Kokosmel - glutenfri

Kokosblomstsukker - Coconut palm sugar

Ekte kakao med mørk rik smak (ekstremt næringsrik, humørboost)
Bruk: bakeverk, sjokoladedrikk, sjokolade og mye mer.

250 gram 1000 gram 5 kg førbestilling

Ekte kakaofett er det som også brukes for å lage hvit sjokolade
Bruk: smelt sammen med kakaomasse & søtning for å lage sjoklade

250 g

Ekte cacao liquor inneholder masse næringsstoffer (humørboost)
Bruk: smelt sammen med kakaosmør & søtning for å lage sjoklade

250 g

Revet kokosmasse av denne kvalitet smaker nydelig og søtt.
Bruk: bakeverk, pynt og strødsel på kaker, smoothier etc.

250 g

Ekstremt rikt på fiber, og som i tillegg inneholder lite karbohydrater.
Bruk: glutenfri baking, fortynning av oppskrifter etc.

500 g

Naturlig søtning med lav glykemisk indeks (GI), med karamellaktig smak
Bruk: bakeverk, desserter, sjokolade, konfekt, kaker eller annen mat.

250 g 1000 g
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Baking & mat

Steviablanding - med inulin - Bakevennlig

Stevia ekstrakt - REBA99 - Intens søtning

Naturlig søtning egnet for diabetikere (mye søtere enn sukker)
Bruk: i drikke, bakeverk, desserter, sjokolade, kaker eller annen mat.

250 g

Konsentrert ekstrakt er drøy i bruk, anbefales å blande ut
Bruk: bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

100 g
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Ren Stevia - grønt bladpulver - Søt/bitter

Inulin - Mild Prebiotisk søtning - pulver

Yaconrot - Mild "karamell" søtning - Pulver

Yaconsirup - Mild "karamell" søtning

Agavesirup - Mild "karamell" søtning

Lucuma - mild søtsmak - pulver

Original steviaplante er drøy i bruk (nyanse av lakris smak)
Bruk: bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

125 g

Mild søtsmak som er godt for tarmflora og fordøyelse
Bruk: i drikke, bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 g

Mild og rund søtsmak som er godt for tarmflora og fordøyelse
Bruk: i drikke, bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 g

Mild og rund søtsmak som er godt for tarmflora og fordøyelse
Bruk: i drikke, bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 ml

Mild og rund søtsmak som er godt for tarmflora og fordøyelse
Bruk: i drikke, bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 ml

Smaken kan minne om en kombinasjon av vanilje og lønnesirup.
Bruk: i bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 gram
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Kanel - Ceylon cinnamon - Pulver

Carob - Johannesbrødmel - Pulver

Psyllium Husk - Loppefrøskall 

Nutritional Yeast Flakes - Næringsgjær

Mandelmel - Fra finmalte rå mandler

Natron - Sodium bicarbonate - Bakepulver

Dette er ekte kanel av høy kvalitet (balanserer blodsukker)
Bruk: i matlaging, bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 gram

Kalles ofte kakaoerstatning, kombineres gjerne med kakao (søtere)
Bruk: i bakeverk, desserter, sjokolade, kaker etc.

250 gram

Fiber rik og gir fyldighet/fortykning i oppskrifter (bindemiddel)
Bruk: i bakeverk, desserter, sjokolade, kaker, smoothier etc.

250 gram

Ekstremt næringsrik (spesielt B vitaminer), gir spesiell ostesmak
Bruk: i matlaging, bakeverk, kaker, veganost, sauser, smoothier etc.

500 gram

Kleber seg lett sammen, med fyldig rund smak (glutenfritt)
Bruk: i matlaging, bakeverk, kaker, desserter, konfekt etc.

500 gram

Ekstremt mange bruksområder også utenfor matlaging
Bruk: i matlaging, bakeverk, detox (drikk i vann), rengjøring etc.

1000 gram
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Lakrisrot - pulver

Grønn Kaffebønne - Pulver

Bokhvetegryn - Glutenfritt

Quinoa Hvit - Hele

Bukkehornkløver - pulver 

Proteinpulver - 5 forskjellige typer

Slimløsende, hostedempende og regulere magefunksjonen
Bruk: som te, juice, smoothie eller ekstra smak i bakeverk

250 gram

Erteprotein, risprotein, gresskarprotein, hampprotein & soyaprotein
Bruk: i smoothie, blend eller bakeverk - bland fler for full aminosyreprofil

250 gram 1000 gram

Disse bønnene er ikke brente (kun tørket) så antioksidantene beholdes
Bruk: i varmt vann, smoothie eller bakeverk for smak - koffein

250 gram

Høyt innhold av protein, lysin og gir en go crunchy effekt
Bruk: i matlaging, bakeverk, kaker, desserter, konfekt etc.

500 gram

En glutenfri og næringsrik ingrediens til middagen (nutty/søt når kokt)
Bruk: lik ris, som middagstilbehør, i salater, gryter og supper

1000 gram

Næringsrikt og spennende krydder med mange helsefordeler
Bruk: egner seg i mange måltider og gir en "indisk" smak

250 gram
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Spinat - pulver

Soltørket tomat - halvdelte 

Tørket grønnkål - pulver

Gulrot - pulver

Rødbete - pulver

Brokkoli - pulver
250 g brokkolipulver utgjør ca 770 gram fersk brokkoli.
Bruk: som juice, smoothie & supper - lik smak som fersk brokkoli

250 gram

Rik på betakaroten, vitamin A, samt B1, B2, B3, B6, B12, C, E
Bruk: som juice, smoothie & supper - mild tørket gulrot smak

250 gram

Godt for hjertet, blodsirkulasjon, oksygenopptak, immunstyrkende
Bruk: som juice, smoothie & supper - gir sterk rød farge, rund smak

250 gram

Tørket i sollys beholder dem saftige og næringsrike
Bruk: snacks & matlaging - omfattende smak, salt/sterk

250 gram

Rik på A , C og K vitamin, mineraler & klorofyll (2.5 kg ferskt blir 250g)
Bruk: i matlaging, supper & smoothie - bittersmak kan maskeres

250 gram

Betakaroten, vitamin A , C, K, magnesium - 2.5 kg ferskt blir 250g
Bruk: i matlaging, supper & smoothie - rund smak

250 gram

22



Brilliant rosa farge

Mørk grønnfarge

Pitayapulver

KAMUT hvetegress
evnt. Chlorellapulver

Brilliant blåfarge

Lilla farge

Brilliant grønnfarge

Gulfarge & lys Oransje

Sort farge

Rødfarge

Brunfarge

Hvit basefarge

Blå spirulina ekstrakt

Acaipulver + Blåbærpulver

Matchapulver

Gurkemeie (i rett mengde)

Aktivert kull pulver

Rødbetepulver

Kakaopulver

Kokosmel & Inulinpulver

Naturlig matfarging
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Gress & greens

Matcha - Ultrafint pulver (erstatt kaffen)

KAMUT hvetegress Juice pulver - Ekslusiv Khorasan

Rik på antioksidanter & vitaminer (balansert energi, god i plantemelk)
Bruk: Nydelig umami smak, gyllen grønn farge - te, smoothie & bakeverk

250 gram

Ekstremt næringsrik og rensende, inneholder også B12 og mye klorofyll
Bruk: Rund grønn smak, mørk grønn farge - juice, smoothie & bakeverk

200 gram

24



Hvetegress vanlig - Wheatgrass - Pulver

Byggress vanlig - Barley Grass - Pulver

Byggress Juice pulver - Ekslusive Barley Grass

Moringa Oleifera - Pulver

Løvetannblad - Pulver

Brennesleblad - Pulver

Næringsrik og klorofyllrik drikke, med avgiftende effekt
Bruk: Gressaktig smak, grønn farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram

Næringsrik og klorofyllrik drikke, med avgiftende effekt
Bruk: Gressaktig smak, grønn farge - juice, smoothie & bakeverk

250 gram

Finere pulver med bedre oppløsning og opptak enn vanlig byggress.
Bruk: Gressaktig smak, grønn fin farge - juice, smoothie & bakeverk

200 gram

Ekstremt næringsrike blader anerkjent for sin komplette profil
Bruk: Bitter/besk smak, grønn farge - juice, smoothie, masker smak

250 gram

Veldig god for lever og galle, og for detox. Næringsrik og beskyttende
Bruk: Lett bitter smak, grønn farge - juice, smoothie, matlaging

250 gram

Veldig næringsrik, styrkende, avgiftende og beskyttende
Bruk: Rund grønn smak og farge - juice, smoothie, perfekt til matlaging

250 gram
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Røtter & bark +

Ingefær - Ginger root - Pulver

Gurkemeie - Turmeric root - Pulver 

God mot kvalme, for fordøyelse og opptak (næringsrikt krydder)
Bruk: Krydret sterk smak, gul farge - juice, smoothie, perfekt i matlaging

250 gram

God mot inflammasjon, betennelser, immunforsvar (bland med ingefær)
Bruk: Krydret sterk smak, orange farge/blir gul - matlaging, golden milk

250 gram
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Ashwagandha - pulver - Adaptogen #1

Maca - pulver - Blanding med 3 macarøtter

Panax - Koreansk ginseng - pulver 

Sumarot - Brasiliansk ginseng - pulver 

Rhodiola Rosea - Rosenrot - pulver

Dong Quai Rot - Kvinneginseng - Pulver

En mektig ayurvedisk urt (mot stress, for energibalanse, foryngende)
Bruk: Bitter smak, beige farge - smoothie, juice & noen oppskrifter

250 gram

For økt overskrudd, utholdenhet & libido (energi & immunforsvar) 
Bruk: nøtteaktig smak, beige farge - smoothie, juice, kakao & oppskrifter

250 gram

For seksuell ytelse, økt energi, libido og mot stress & utmattelse, 
Bruk: mild søt smak, beige farge - smoothie, juice, kakao & oppskrifter

250 gram

Hormonell balanse, betennelsdempende, forbedre immunitet & øke libido
Bruk: bitter/lakris smak, beige farge - Te, smoothie, juice & kakao

250 gram

Mot stress, depresjon, energibalanse, brukes av atletikere (utholdenhet) 
Bruk: hard og snerpende smak, lys brun farge - Te, smoothie & juice

250 gram

Lindre mens & PMS-plager, god blodsirkulasjon, fertilitet, overgangsalder
Bruk: bitter/anis smak, lys brun farge - Te, smoothie & noen oppskrifter

250 gram
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Løvetannrot - Pulver

Brenneslerot 10:1 konsentrert ekstrakt - Pulver

Storborrerot - Burdock root - pulver

He Shou Wu - Fo-Ti rot - pulver

Yamsrot - Wild yam - pulver

Astragalus rot - Pulver

Avgiftende/detox spesielt for galle og lever (beskyttende)
Bruk: bitter smak, lys brun farge - Te, smoothie & eventuelt i suppe

250 gram

Mot betennelse, blærekatarr, revatisme, astma, allergi (galle og lever)
Bruk: mild smak, lys brun farge - Te, smoothie & eventuelt i suppe

200 gram

Mot urinveisinfeksjoner, forgiftninger, soppinfeksjoner (lymfehelse)
Bruk: jordlig smak, lys brun farge - Te, smoothie & eventuelt i suppe

250 gram

Ved utflod og ereksjonsproblemer (anti-aging, anti-gray hair)
Bruk: søt/bitter smak, brun farge - Te, smoothie & eventuelt i suppe

Krampeløsende, betennelseshemmende, smertestillende, antirevmatisk +
Bruk: bitter smak, beige farge - Te, smoothie & eventuelt i suppe

250 gram

250 gram

Styrke livsenergien (qi), øke utholdenheten, stimulere imunforsvaret +
Bruk: jordlig smak, beige farge - Te, smoothie & eventuelt i suppe

250 gram
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Shatavari - Pulver

Catuaba Bark - Pulver

Cat's Claw - Katteklo - Pulver

Furunåler - Pine Needles - Pulver

Furupollen - Pine pollen - Pulver

Bipollen (fra økologiske blomster) - Rå Granulat 

Afrodisiakum, overgangsalder, brystmelk kvalitet, hormon balanse
Bruk: søt/bitter smak, lys beige farge - Te, smoothie & noen oppskrifter

250 gram

Libido boost, øke sexlyst, potens, prostatafunksjon, energibalanse +
Bruk: sterk bitter smak, brun farge - Te, smoothie & eventuelt suppe

250 gram

Blodtrykksenkende, utvider blodårene, blodfortynnende, blodrensende
Bruk: sammentrekkende smak, oransje farge - Te, smoothie & suppe

250 gram

Avgiftende, inneholder Vitamin C, Shikiminsyrekilde & Suramin (immun)
Bruk: syrlig sitrus smak, grønn farge - Te, smoothie, suppe, oppskrifter

250 gram

Sterk i bruk; påvirker testosteron og horomonbalansen (styrke & Energi)
Bruk: mild søt smak, gul farge - Te, smoothie, suppe, oppskrifter

125 gram

Ekstremt næringsrikt med mange enzymer for fordøyelse + fruktbarhet
Bruk: rund søt smak, gul farge - Frokostblanding, dessert topping (pynt)

250 gram 1000 gram
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Alger

Spirulina - Pulver & Tabletter + fra hawaii

Chlorella - Pulver & Tabletter

Veldig næringsrik, avgiftende (god på B vitaminer, sink og klorofyll)
Bruk: skarp smak, grønn farge - smoothie & juice som maskerer smak

250 gram 500 gram 1000 gram 5 kg

Veldig næringsrik, avgiftende (god på protein, betakaroten & B vitaminer)
Bruk: skarp smak, grønn farge - smoothie & juice som maskerer smak

250 gram 500 gram 1000 gram 5 kg
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Dulse - Tørket sjøpersille i biter

Irsk mose - Irish Sea Moss - hele tørkede biter

Kelp - Grisetang - pulver

Gigartina - Rødalgepulver

Blå Spirulina - Naturlig fargeekstrakt - Pulver

Diatom nutri - Food Grade Diatomaceous earth

Hovedsakelig for å gi en brilliant blåfarge til mat (små doser for lys blå)
Bruk: sterk blå farge - matlaging, bakeverk, konfekt, smoothie & juice

40 gram

Avgiftende, immunstyrkende (vitamin-C, E, B, jod, sink & kobber +)
Bruk: salt tang smak, mørk lilla - som snacks, smoothie & oppskrifter

250 gram 500 gram

Ekstremt mye mineraler (komplett), kan brukes ved fasting (+ KAMUT)
Bruk: Bløtlegges og blendes til flytende masse - mild tang smak, bland

125 gram 250 gram

Best på Jod, ellers høyte innhold av mineraler (god for skjoldbruskkjertel)
Bruk: i smoothie & noen oppskrifter - salt tang smak, lys grønn

250 gram

KAN ha en hemmende effekt på forskjellige vira (epstein, herpes etc.)
Bruk: i smoothie & noen oppskrifter - salt tang smak, grå/rød farge

200 gram

Encellede planteorganismer fra urhav (silika er bra for hud, hår og negler)
Bruk: i vann, smoothie & oppskrifter - smakløs, hvit/grå "leirepulver"

225 gram
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Urter

Mariatistel - pulver - Milk Thistle Seed

Johannesurt - St John's Wort - Pulver

Avgiftende og beskyttende for lever, galle & blod (Sylimarin)
Bruk: i te, smoothie & oppskrifter - fet, søt og bitter smak, beige farge

250 gram

Mot depresjon, angst og stress, samt lindre PMS & kronisk søvnløshet
Bruk: i te, smoothie & oppskrifter - jordlig god bitter smak, beige farge

250 gram
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Rødkløver - Pulver

Brahmipulver - Bacopa monnieri 

Tulsipulver - Ayurvedisk holy basil

Neem - Azadirachta indica - pulver

Ginkgo Biloba - Tempeltre blader - Pulver

Burot - Artemisia Vulgaris - Pulver

Kvinneurt som balanserer østrogen nivå, overgangsalder, pms +
Bruk: i te, smoothie & noen oppskrifter - søt/salt smak, beige farge

250 gram

Mot angst, depresjon & stress (hjernefunksjon & mental klarhet)
Bruk: i te, smoothie & noen oppskrifter - søt/bitter smak, beige farge

250 gram

Mot stress, blanserende & oppløftende (immunforsvar)
Bruk: i te, smoothie & noen oppskrifter - søt/bitter smak, grønn farge

250 gram

Anthelmintisk , soppdrepende, antibakteriell, antidiabetika (vær forsiktig)
Bruk: i te, smoothie & noen oppskrifter - bitter smak, grønn farge

250 gram

Mot øresus, hodepine, krampe og betennelse (Styrke blodkretsløpet)
Bruk: i te & smoothie - sammentrekkende "te" smak, grønn farge

For fordøyelse, tarmproblemer, leverproblemer, mensproblemer +
Bruk: i te, smoothie & oppskrifter - krydret smak, lys grønn farge

250 gram

250 gram
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Tribulus Terrestris - Pulver

Muira puama pulver - Potensmiddel

Gotu Kola - Pulver

Shilajit - Premium pulver

Solhatt - Echinacea - Pulver

Aloe Vera bladpulver

Øke næringsopptak og balansere fordøyelsen (ekstremt mineralrik)
Bruk: kompleks jordlig smak, brun/sort farge - Te, smoothie & supper

250 gram

For blodsukker, hjertehelse & libido (seksuell funksjon og testosteron)
Bruk: i te, smoothie & juice - bitter smak, beige farge

250 gram

Afrodisiakum, sentralnervestimulerende, nerveberoligende (sexlyst)
Bruk: i te, smoothie & juice - salt & skarp smak, beige farge

250 gram

Generelt styrkende (rasayana), hjertetonikum, sentralnervestimulerende 
Bruk: i te, smoothie & juice - skarp, bittersøt smak, beige/lysgrønn farge

250 gram

Immunforsvar & lindring av lettere forkjølelsessymptomer
Bruk: i te, smoothie & juice - blomsteraktig smak, brun farge

250 gram

God for fordøyelse, huden, samt immunsystem (Næringsrik)
Bruk: i smoothie & juice - sammentrekkende smak, brun/grønn farge

250 gram
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Leire & mineraler

Active cell detox - Unik pulverblanding

Zeolitt mineralleire - pulver

Kraftig avgiftende ingredienser (brukes sammen med Quercetin og Sink)
Bruk: i smoothie & juice - rund smak, grå farge

250 gram

Vulkansk leire er veldig avgiftende, rensende (frakter ut tungmetaller)
Bruk: i vann, juice & smoothie - grå farge

450 gram 5 kilo
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Bentonittleire - Rensende mineraler - Pulver

Moroccan Rhassoul Clay - Rød leire - Pulver

Beige leire - Montmorillonite Food Grade Clay

Epsom Salt - Magnesium Sulphate

Premium MSM - Rent svovel tilskudd

Aktivert kull - Food Grade Activated Charcoal

Brukes oftest som ansiktsmaske; kan også brukes innvortes
Bruk: bland med vann til ønsket konsistens er oppnådd - grå farge

250 gram

Brukes oftest som ansiktsmaske; kan også brukes innvortes
Bruk: bland med vann til ønsket konsistens er oppnådd - rødaktig farge

250 gram

Brukes ofte som ansiktsmaske; kan også brukes innvortes
Bruk: bland med vann til ønsket konsistens er oppnådd - mild i bruk

250 gram

En god måte å få ekstra magnesium (avstressende, avslappende)
Bruk: i badevann, fotbad eller som skrubb - magnesium opptas av huden

1000 gram

Godt for ømme og stive muskler og ledd; samt hud, hår og negler.
Bruk: i vann, juice eller smoothie - oppløses i fukt, masker gjerne smak

250 gram

Dypt rensende/avgiftende (drikkes på tom mage, helst på morgenen)
Bruk: i vann, juice eller smoothie - i oppskrifter for sort farge

140 gram
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Deodoranter

Deodorant paste - Naturlig nøytral duft - 60g

Deodorant paste - White Rose & Lotus - 60g

Alle våre deodoranter er parfymefri & naturlige ingredienser
Kokosolje og natron som hovedingredienser; pluss eterisk olje

Duft av hvit rose og lotus eterisk olje (Frisk og nydelig blomsterlukt)
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)
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Deodorant paste - Lavendel - 60g

Deodorant paste - Lemon Tea Tree - 60g

Deodorant paste - Ylang Ylang - 60g

Deodorant paste - Mint & Vetiver - 60g

Deodorant paste - Frankincense - 60g

Deodorant paste - Vanilje - 60g

Deodorant paste - Water lily - 60g

Duft av lavendel gir en avslappende og avstressende effekt
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)

Duft av Lemon Tea Tree gir en oppfriskende & søt effekt
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)

Duft av Ylang Ylang gir en rund romantisk og opphissende effekt
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)

Duft av Mint & Vetiver gir en frisk og oppfriskende effekt
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)

Frankincense gir en dyp jordlig tre-aromatisk duft
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)

Vanilje gir en mild og rund kremet duft - en favoritt hos mange
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)

Duft av vannlilje eterisk olje (Frisk og nydelig blomsterlukt)
Bruk: Bruk  trepinnen til å ta en ert, og smør under armen (hygienisk)
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Tilskudd & Blends

Høyopptakelig Vitamin og Mineralserie
Følg med i tiden fremover, vi jobber med en serie med 
høyopptakelige næringstilskudd som vi vet du kommer til å 
elske. Blandt dem finner du også Youth Fountain, Energy, 
Weight Balance og Miracle Greens.

Full spectrum CBD Oljer
Vår cannabis olje er av førsteklasses kvalitet og avledet 
gjennom en superkritisk CO2-ekstraksjonsprosess og er 
forsiktig fortynnet med hampfrøolje.

10% - 10ml 20% - 10ml 20% - 30ml 30% - 30ml
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Aztec Gold Root - Chilcuague spray - 30ml 

Active Cell Detox - Pulverblanding

Kollagen Blend fra fisk + Hyaluronsyre

Soya Lecithin Granulat 

Roten tygges for å bedøve tungen og lindre smerter i tenner 
og svelg. Gir en frisk og isende følelse i munnen, med en 
prikkende/nummende effekt. Kan også sprayes på hud på 
områder som har infeksjoner eller smerter.

Kraftig avgiftende ingredienser (brukes med Quercetin og Sink)
Bruk: i smoothie & juice - rund smak, grå farge

250 gram

Lecithin brukes for å transportere fett, regulere fordøyelse, 
opprettholde sunne celler og hjelpe nerver sende informasjon.
Bruk: i frokostblanding eller smoothie  - rund smak, gule korn

250 gram

Ingredienser: Marint kollagen, hyaluronsyre, lucuma, acerola og 
blåbærpulver. Det vil hjelpe deg fremme sunne ledd, bein og hud.
Bruk: i smoothie & juice - brun/grå farge

250 gram

NAC aminosyre - N-Acetyl Cysteine - pulver
Kan være en fantastisk beskytter mot frie radikaler.
Kan bidra som en kraftig antioksidant aminosyre.
Kan bidra til å opprettholde leverens helse.

100 gram

500 gram
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Grateful Nature

For din bedrift
Spesielt  for Caféer, Butikker, 
Kolonialer, Klinikker, Yogastudio, 
Treningssentere og Hoteller kan 
vi anbefale et hyllekonsept.

Grateful Nature serien vil gi et 
smakfullt og utfyllende bilde for 
dine kunder.

Kontakt: post@gratefulnature.no

Bli forhandler
Tilpasset bedrifter som 
ønsker å tilby sine kunder 
unike og vakre whole food 
supermat, blandinger med 
rett næringsprofil i vakre 
pakninger tilpasset 
bedriftens planløsning og
ønskede profil.

https://natur.no/cafe
https://natur.no/butikk
https://natur.no/butikk
https://natur.no/behandler
https://natur.no/senter
https://natur.no/senter


Hylle i din bedrift

Cafe & catering
Designet for å passe inn i de 
fleste hyllesystemer, 
sjokkselgere. Det er mange 
spennende hylledesign du kan 
sette opp som matcher din stil, 
ta kontakt med oss for å tilpasse 
til dine behov og utvalg.

Butikk & Kolonial

Med forhandlerkonto 
bestiller du ganske enkelt på 
nett og vi sender der du 
trenger varene. Unike og 
populære råvarer som 
kunden kan ta med seg hjem 
gir deg et ekstra fortrinn og 
trekkplaster i ditt område.



Klinikker & 
behandlere
Du kan også lage affiliatekonto og 
få provisjon på et enda større 
utvalg produkter. Lag også ferdig 
handlekurver som du sender 
direkte til kunder eller deler på 
ønsket måte for raskere handel.

Yoga & 
treningsenter
Ønsker ditt studio eller senter å 
skille seg ut ved å tilby unik 
supermat og næringsrike 
råvarer. Grateful Nature har det 
største utvalget av supermat 
med flott naturdesign.

Kreative løsninger

Vi kan også levere rene 
kvalitetssikrede råvarer i 
kvantum/volum etter behov 
tilpasset ulike former for 
produksjon, være seg raw food 
kaker, smoothies, matretter etc.
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