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Naturals is a Greek import company which operates in the food and beverage sector.
The company’s activity has expanded in recent years, starting with the production of the highest 
nutritional and tasting value products in Greece.

Naturals stands out for its innovations, as it has changed the eating habits of a large percentage of 
Greek consumers, introducing the famous Flapjack bars, as a healthy and original habit to their 
daily diet.

Naturals' philosophy is based on a healthy, full of energy lifestyle with no taste restrictions. The 
company will never stop pioneering and delivering quality and innovative products.

In 2019 and 2020 Naturals was awarded with several taste awards, affirming consumer recognition 
and pushing the company to remain true to its vision. 

Naturals vision is the continuous development of its portfolio with new innovative products, 
supplying all over Greece and all over the world.

Naturals has strict guidelines as outlined by the EN ISO 22000: 2005 Quality Management System 
by TUV HELLAS (marketing, storage and distribution of standardized products under environmen-
tal conditions).

Η Naturals είναι μια ελληνική εταιρεία εισαγωγής τροφίμων και ποτών, που τα τελευταία χρόνια 
ξεκίνησε και την παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα.

Η Naturals διακρίνεται για την πρωτοπορία της, καθώς άλλαξε τις διατροφικές συνήθειες ενός 
μεγάλου ποσοστού του καταναλωτικού κοινού της χώρας μας, εισάγοντας στη καθημερινή τους 
διατροφή μια υγιεινή αλλά και πρωτότυπη συνήθεια. Οι μπάρες αυτές δεν είναι άλλες,  από τα 
γνωστά πλέον Flapjack.

Η απαρχή της φιλοσοφίας της Naturals, βασίζεται στον υγιεινό, γεμάτο ενέργεια τρόπο ζωής, χωρίς 
γευστικούς περιορισμούς. Η Naturals δεν θα σταματήσει ποτέ να πρωτοπορεί και να παρέχει 
ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, καθώς η προσπάθεια της αυτή βραβεύτηκε το 2019 και το 2020 με 
βραβεία γεύσης δίνοντάς της, την επιβεβαίωση της αναγνώρισης από το καταναλωτικό κοινό και 
την ώθηση να παραμένει πιστή στο όραμα της.

Πιστή στο όραμα της η Naturals, επενδύει για το μέλλον, στην συνεχή ανάπτυξη της γκάμας των 
εμπορευμάτων της, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα διατροφής, προμηθεύοντας όλη την Ελλάδα και 
όχι μόνο.

H εταιρεία Naturals εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005 της TÜV Hellas
(εμπορία, αποθήκευση και διανομή τυποποιημένων προϊόντων σε συνθήκες περιβάλλοντος).



Flapjack Bio Vegetarian Νaturals 50g

Βιολογικό προϊόν 
Με μέλι
Vegetarian
Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες
Πηγή φυτικών ινών
Ελληνικό προϊόν

50g, συσκευασία 20τεμ.

Σε 2 γεύσεις:
• Βρώμη,  μαύρη σοκολάτα, 
αποξηραμένη μπανάνα και μέλι
• Βρώμη,  μαύρη σταφίδα, χαρουπάλευρο, 
κανέλα Κεϋλάνης και μέλι

 

Flapjack Bio Vegetarian Νaturals 50g

Organic product 
With honey
Vegetarian
High fibre
Source of fibre
Greek product

50g, display 20pcs.

In 2 flavors:
• Oat, dark chocolate, banana and honey
• Oat, currant, carob flour, ceylon cinnamon 
and honey
 

GR BIO 15
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΕ/ΕΚΤΟΣ ΕΕ
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Flapjack 
Bio Vegetarian
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Flapjack Bio Vegan Νaturals 50g

Βιολογικό προϊόν 
Με σιρόπι αγαύης
Vegan
Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες
Πηγή φυτικών ινών
Ελληνικό προϊόν

50g, συσκευασία 20τεμ.

Σε 2 γεύσεις:
• Βρώμη, φουντούκια, βούτυρο φουντουκιού 
και σιρόπι αγαύης
• Βρώμη, αμύγδαλα, βούτυρο αμυγδάλου, 
σιρόπι αγαύης και ζάχαρη καρύδας

 

Flapjack Bio Vegan Νaturals 50g

Organic product 
With agave syrup
Vegan
High fibre
Source of fibre
Greek product

50g, display 20pcs.

In 2 flavors:
• Oat, hazelnut, hazelnut butter and agave syrup
• Oat, almond, almond butter, agave syrup 
and coconut sugar

 

GR BIO 15
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΕ/ΕΚΤΟΣ ΕΕ
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Flapjack 
Bio Vegan
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Flapjack Vita-C Νaturals 
με επικάλυψη 80g

Χειροποίητες μπάρες βρώμης
Με βιταμίνη C
Ελληνικό προϊόν

80g, συσκευασία 20τεμ.

Σε 6 γεύσεις:
• Σοκολάτα
• Καραμέλα
• Γιαούρτι, κράνμπερι & λευκή σοκολάτα
• Μαύρη σοκολάτα & πορτοκάλι 
• Μπανάνα (με σοκολάτα) 
• Φράουλα

 

Flapjack Vita-C Νaturals 
with coating 80g
 
Handmade oat bars
With Vita-C
Greek product

80g, display 20pcs.

In 6 flavors:
• Chocolate
• Caramel
• Yogurt, cranberry & white chocolate
• Dark chocolate & orange
• Banana (with chocolate)
• Strawberry
 



Flapjack Vita-C Νaturals with coating 80g 

Flapjack
VITA-C
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Flapjack Vita-C Νaturals 
χωρίς επικάλυψη 80g 

Χειροποίητες μπάρες βρώμης
Με βιταμίνη C
Ελληνικό προϊόν

80g, συσκευασία 20τεμ.

Σε 6 γεύσεις:
• Σοκολάτα & καρύδα
• Σοκολάτα & ταχίνι
• Μήλο & κανέλα
• Ξηροί καρποί & ξηρά φρούτα

Flapjack Vita-C Νaturals 
without coating 80g 

Handmade oat bars
With Vita-C
Greek product

80g, display 20pcs.

In 4 flavors:
• Chocolate & coconut
• Chocolate & tahini
• Apple & cinnamon
• Nuts & dried fruits
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Chocolates Crunchy 
Protein Νaturals 40g

30% Protein
No Added Sugar
With Stevia

40g, display 9pcs.

In 2 flavors:
• Milk Chocolate
• Dark Chocolate

Σοκολάτες Πρωτεΐνης
Crunchy Νaturals 40g

30% Πρωτεΐνη
No Added Sugar
Με Στέβια

40g, συσκευασία 9τεμ.

Σε 2 γεύσεις:
• Σοκολάτα Γάλακτος 
• Μαύρη Σοκολάτα

 

8



9

Μπάρες Bio με μέλι Naturals 40g

Χειροποίητες
Βιολογικό προϊόν 
Χωρίς συντηρητικά
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Vegetarian
Ελληνικό προϊόν  

40g, συσκευασία 18τεμ.

Σε 4 γεύσεις:
• Βρώμη, μέλι, σύκο
δαμάσκηνο & κανέλα

• Βρώμη, μέλι, 
ηλιόσπορο, λιναρόσπορο
& κολοκυθόσπορο

• Βρώμη, μέλι, ρόδι 
acai & πορτοκάλι 

• Βρώμη, μέλι, γκουαρανά, 
τζίνσενγκ & τζίντζερ

 

Bio Bars with honey Naturals 40g

Handmade
Organic product
Without preservatives
No added sugar
Vegetarian
Greek product 

40g, display 18pcs.

In 4 flavors:
• Oat, honey,
fig, plum & cinnamon

• Oat, honey,
sunflower seeds, line seeds
& pumpkin seeds 

• Oat, honey, pomegranate, 
acai & orange

• Oat, honey,
guarana, ginseng & ginger

GR BIO 15
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΕ/ΕΚΤΟΣ ΕΕ

GR BIO 15
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΕ/ΕΚΤΟΣ ΕΕ

BIOBAR
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Μπάρες βρώμης 
με σπόρους Κάνναβης Naturals 40g

Χειροποίητες
Με σπόρους κάνναβης
Χωρίς συντηρητικά
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Vegetarian
Ελληνικό προϊόν 

40g, συσκευασία 18τεμ.

Σε 2 γεύσεις:
• Bρώμη, μέλι, σπόρους κάνναβης & άρωμα βανίλια

• Bρώμη, μέλι, σπόρους κάνναβης & κακάο

   

Oat Bars 
with Hemp seeds Naturals 40g

Handmade
With Hemp seeds
Without preservatives
No added sugar
Vegetarian
Greek product

40g, display 18pcs.

In 2 flavors:
• Oat, honey, hemp seeds & vanilla flavour

• Oat, honey, hemp seeds & cocoa



Ιουστίνου 2, 16345 Ηλιούπολη
Τ: 211 40 56 266  
www.naturals.gr
info@naturals.gr

Ioustinou 2, 16345 Ilioupolis
Τ: +30 211 40 56 266
www.naturals.gr
info@naturals.gr


