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Nettbutikken NamasteYoga.no ble lagt ned 30.9.2019, denne katalogen inneholder produkter som selges fra lager i opphørssalg 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NamasteYoga.no nettbutikk opphørte sin drift fra 30.9.2019

NamasteYoga.no har i perioden 2014-2019 tilbudt produkter innen yoga, meditasjon, 

helse og velvære. Vi har spesialisert oss på anerkjente merker internasjonalt og 

håndplukker produkter til deg som har yoga som livsstil. Hos oss kan du være trygg 

på å finne produkter av høy kvalitet fra anerkjente produsenter som har fokus på 

miljø, helse og bærekraft.

Alle våre produkter er håndplukket til deg som har yoga som livsstil og er opptatt av 

helse og velvære.

Produktene i denne katalogen selges direkte fra lager og bestilles på e-post: 

post@namasteyoga.no. Det tas forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt, du 

vil da få beskjed på e-post. 

Det vil bli sendt faktura som forskuddsbetales før varer sendes fra varelageret.  

Det tilkommer en fast fraktpris på 100 NOK for alle varer med unntak av små varer  

som sendes til fast fraktpris 50 NOK. Alle priser er inkl. MVA

Takk til alle som har støttet NamasteYoga.no!

Ved spørsmål, kontakt på e-post: andrea@namasteyoga.no 

NamasteYoga AS, MVA 914113210

Namasté
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Manduka The Black Mat PRO er den mest populære yogamatten å få tak i, den er 
enkel, elegant og har høy komfor ved at den er tykkere og gir mer motstand i 
knestående øvelser, samtidig har den en anti-skli overflate som overgår det meste. 
Matten har livstidsgaranti og det er denne matten de fleste yogalærere anbefaler 
hvis du skal ha en virkelig god matte som ikke flaker av eller falmer i fargen. 

Produktspesifikasjon

• Oeko-Tex sertifisert, emisjonsfri produksjon
• 100% lateks-fri og kan trygt brukes av de som er lateks sensitive
• Stoff-lignende overflate for å øke anti-skli egenskapene selv ved høy 

svette
• Lukket celle overflate for å holde fuktigheten ute og unngå 

bakterievekst
• Miljøvennlig, resirkulerbar yogamatte
• Livstidsgaranti

Størrelse 
• Standard Lengde: 180 cm
• Standard bredde: 66 cm
• Tykkelse: 6 mm

Bruk og vask
 
Matten rulles sammen med stoff overflaten ut, på kortsiden Dette holder 
hjørnene i matten flate når du trener, Manduka anbefaler å bruke egen 
matte-rens eller bruke vanlig såpe uten løsemidler på en fuktig klut eller 
svamp. Matten kan henges i solen til tørk. Matten kan IKKE vaskes med 
hageslange, i badekar/dusj eller i vaskemaskinen. Bruk heller IKKE 
støvsuger.  

NamasteYoga AS Opphørssalg

Manduka Black Mat PRO Ekstra Lang
Ordinær pris: 1349,-  
Opphørssalg: 1079,-  (20%Rabatt)



PraNa E.C.O Yogamatte er en miljøvennlig yogamatte med anti-skli egenskaper 
som hjelper deg å holde positurene. Denne matten gi god støtte til både stående 
og liggende øvelser og kan brukes på begge sider.

Prana E.C.O Yogamatte 

En god og holdbar yogamatte som passer til alle!

Gir godt grep

2-farget matte, kan brukes på begge sider


Produktspesifikasjon

• 	 Miljøvennlig

• 	 Fri for PVC, Lateks og klor

• 	 Biologisk nedbrytbar

• 	 100% Thermo Plastic Elastomer (TPE)


Størrelse

• 	 Bredde 61 cm 

• 	 Lengde 186 cm 

• 	 Tykkelse 5mm


Vask/Vedlikehold

• Fukt matten med vann og tørk med et frotte håndkle eller
• 	 Bruk matterens, ved bruk av såpe anbefales små mengder da 

matten kan bli glatt ved bruk hvis det blir igjen såperester på matten

• 	 Matten tåler ikke maskinvask
• Tørk matten ved å legge den flatt på et håndkle og rull matten og 

håndkleet sammen

NamasteYoga AS Opphørssalg

PraNa E.C.O Yoga Matte

Ordinær pris: 699,-  
Opphørssalg: 489,-  (30%Rabatt)



Barefoot Yoga Hybrid Eco   
Barefoot Hybrid Eco Matte kombinerer det beste fra miljøvennlige matter og tradisjonelle 
matter. De er bedre for miljøet og for din helse enn tradisjonelle PVC matter og har lang 
holdbarhet. "Skjellettet" i matten er laget av 100% resirkulert polyester, dette gjør matten 
sterk og holdbar. Barefoot YOGA Hybrid Eco er 4 mm tykk og er altså tykkere enn 
Barefoot Yoga Hybrid Eco-Lite som er kun 3.5 mm tykk.   
 

Barefoot Yoga Hybrid Eco
• Matten for deg som ønsker en miljøvennlig kvalitetsmatte!

• Matten er helt fri for phthalater og tungmetaller. Den er produsert uten latex 

eller andre miljøgifter og er en kvalitetsmatte til en rimelig pris

Produktspesifikasjon

• Miljøvennlig

• Fri for lateks

• Fri for ftalater

• 100% resirkulert polyester


Størrelse

• Lengde: 173 cm
• Bredde: 61 cm
• Tykkelse: 4.0 mm

Vask/Vedlikehold

• Fukt matten med vann og tørk med et frotte håndkle eller
• Bruk matterens, ved bruk av såpe anbefales små mengder da matten kan 

bli glatt ved bruk hvis det blir igjen såperester på matten

• Matten tåler ikke maskinvask
• Tørk matten ved å legge den flatt på et håndkle og rull matten og håndkleet sammen

NamasteYoga AS Opphørssalg

Barefoot Yoga Hybrid Eco Yogamatte

Ordinær pris: 399,-  
Opphørssalg: 279,-  (30%Rabatt)
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BarefootYoga Grip Yogamatte  
Matten er fremstilt ved en prosess som sikrer at ingen giftige utslipp blir sluppet ut i 
atmosfæren. Den har en enkel design og er laget for å vare livet ut. BarefootYoga 
Grip Yogamatte er en solid kvalitetsmatte som vil bli en ny super-favoritt for både 
nybegynnere og erfarne yogier! Denne matten har overlegen holdbarhet og grep 
og passer til alle stilarter av yoga, spesielt varme og Vinyasa flyt stiler da den tilbyr 
utmerket, tett polstring til harde gulv. 

BarefootYoga Grip Yogamatte  
Matten for deg som ønsker en miljøvennlig kvalitetsmatte! 
Matten er helt fri for phthalater og tungmetaller 
Miljøvennlig produksjonsmetode  
Velg en tidløs farge som passer for deg: Blå, Sort eller nydelig Coffee Brun!  
Størrelse  

Lengde: 183 cm, Bredde: 61 cm, Tykkelse: 4 mm , Vekt: 2.3 kg

Vask/Vedlikehold

• Fukt matten med vann og tørk med et frotte håndkle eller
• 	Bruk matterens, ved bruk av såpe anbefales små mengder da matten kan 

bli glatt ved bruk hvis det blir igjen såperester på matten

• 	Matten tåler ikke maskinvask
• Tørk matten ved å legge den flatt på et håndkle og rull matten og håndkleet 

sammen

NamasteYoga AS Opphørssalg

Barefoot Yoga Performance Grip
Ordinær pris: 799,-  
Opphørssalg: 479,-  (40%Rabatt)
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NamasteYoga AS Opphørssalg

Yogatilbehør
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NamasteYoga AS Opphørssalg

Manduka Meditasjonspute
Ordinær pris: 849,-  
Opphørssalg: 764,-  (10%Rabatt)

Manduka rund meditasjonspute kommer i én størrelse og er produsert i 
miljøvennlige materialer som er både innovative og praktiske. Farge: 
Thunder/Grå
• 1,9 kg; 38 cm diameter; 9 cm tykk 
• Praktisk bærehåndtak. 
• Avtagbar ytterdeksel laget av miljøvennlig eQua-stoff. Det er mykt å berøre, 
raskt å tørke og veldig holdbart. 
• Glidelås til to-komponent fylling. Bokhvete-fyllet kan fjernes eller tilsettes til 
ønsket supoort, mens bomullstrekk sikrer maksimal komfort. 
• Bokhvete-fyll er skallet av et fruktprodukt, og er derfor ikke et korn eller et 
hvete-relatert produkt. Personer med hveteallergi bør ikke ha et problem ved 
å bruke dette produktet

YTRE TREKK
Maskinvask på kaldt med like farger. Tørketrommel på lavt. Ikke bruk 
tørketrommelark eller duftstoffer.

INNVENDIG TREKK
Den innvendige puten bør holdes tørr. Om den blir fuktig kan det skade 
bomullstrekket og bokhvete-fyllet. Fyllet vil ikke lenger fungere ordentlig etter 
å ha blitt gjennomvått med vann. Hvis bokhveten blir våt og skadet, kan den 
erstattes med nytt fyll som kan kjøpes fra din lokale kjøpmann.

BÆREKRAFTIG
• Bomullstrekk er et naturlig materiale.
• Organisk bokhvete fyll er et bærekraftig produkt fordi bokhvete skallet 

benyttes etter høsting av frukten som vokser inni.
• Disse skallene ville ellers gå til spille.



NamasteYoga AS Opphørssalg

Yogitoes
Ordinær pris: 599,-  
Opphørssalg: 359,-  (40%Rabatt)

Yogitoes mattehåndkle er det ideelle tilbehøret til din hot yoga klasse hvis du har 

yoga matte fra før. Håndkleet er et super absorberende, hygienisk lag som du kan 

legge over yogamatten din for å unngå å skli på matten. Et yogitoes mattehåndkle 

er supert hvis du trenger ekstra støtte og balanse på matten.

Produktspesifikasjon

• 	 Patentert antiskli teknologi for høyeste ytelse

• 	 Små myke knotter på undersiden av matten laget av 100% silikon, 

sikrer at håndkleet ligger stødig og rett på matten, gulvet eller teppet

• 	 Laget av 8 resirkulerte plastikk flasker

• 	 50% resirkulert fiber gjør at matten krever 2/3 mindre energi å 

produsere 

• 	 Alle farger er AZO, fritt for bly og tung-metaller

• 	 Produsert i Korea


Størrelse og Vekt

• 	 61 cm x 173 cm

• 	 0,6 kg


Vask og pleie


• 	 Maskinvaskes separat de første gangene

• 	 Ikke bruk tøymykner. Tøymyker kan gjøre håndkleet glatt

• 	 Mattehåndkleet kan tørkes i tørketrommel på lav temperatur eller 

henges tørt


• Ash indulge


• Cloudbreak


• Thunder




NamasteYoga AS Opphørssalg

Yogablokk (Kork)
Ordinær pris: 259,-  
Opphørssalg: 155,-  (40%Rabatt)

NamasteYoga.no korkblokk 

Våre korkblokker er laget av 100% naturkork, en bærekraftig ressurs laget 

av miljøvennlig materiale. Blokken er solid, men likevel lett og ekstremt 

slitesterk. Overflatene er glatte av kork med en naturlig tekstur som gir 

ekstra trekkraft. De skrå kantene gir ekstra komfort og støtte til de ulike 

øvelsene.

 

Størrelse: 7,5 cm  

Dimensjon: 22 cm x 12 cm x 7.5 cm 

Vekt: 0.7 kg  

Produsert i: Portugal



NamasteYoga AS Opphørssalg

Øyeputer (Nykr)
Ordinær pris: 350,- 
Opphørssalg: 315,-  (10%Rabatt)

Ekstra stor øyepute i myk Tana Lawn Bomull som er fylt med en 
blanding av økologiske linfrø, lavendel og mynte.

Øyeputen gir deg et avslappende øyeblikk på dagen eller virker 
søvnfremmende når du legger deg om kvelden. Med bakgrunn i 
akupressurens prinsipper for klarhet og ro, vil tyngden av linfrøene 
gi et lett og avslappende trykk på trette hornhinner og blokkere ut 
alt lys for et herlig avbrekk.

Øyeputen kan virke lindrende for hodepine og lette spenninger i 
hoderegionen og bihulene. Øyepute er blant annet vanlig å bruke i 
Yoga for avslapning på slutten av timen. Blandingen av mynte og 
lavendel virker beroligende og balanserende på kropp og sinn.

Bruk: Ligg ned eller len deg bakover og draper øyeputen over 
øynene. Rull den gjerne litt først mellom hendene for å frigjøre 
aromaen fra lavendel og mynte. 

–Pust med magen og nyt stunden...



NamasteYoga AS Opphørssalg

Øyeputer (NamasteYoga)
Ordinær pris: 350,- 
Opphørssalg: 315,-  (10%Rabatt)

NamasteYoga øyeputen er fylt med økologisk lavendel og linfrø. 
Trekket er avtagbart og vaskbart av sertifisert tekstil etter Global 
Organic Textile Standards (GOTS). Fyllet gir en nydelig og 
beroligende duft og med et lett trykk på øyet vil puten hjelpe deg å 
slappe av og komme dypere i din savasana. Klem litt på puten for 
å frigjøre lavendel duften  

• NY-1
 • NY-2
 • NY-3



NamasteYoga AS Opphørssalg

Meditasjonskort
Ordinær pris: 329,- 
Opphørssalg: 296,-  (10%Rabatt)

Disse flotte meditasjonskortene er designet for å inspirere til daglig 

refleksjon, sette din intensjon for dagen og ta aktive valg for din dag. Du kan 

bruke kortene alene eller reflektere til meningen bak, som følger med den 

daglige intensjon. Kortene kommer båndbundet som de vises med et hefte 

hvor hver side er viet til ett kort. De er omsluttet i en vakker (men ikke 

fotogen) linpose.

May You Know Joy meditasjonskortene er en vakker og enkel måte å dyrke 

mindfulness og tilstedeværelse på i ditt daglige liv. Kortene gjør seg også 

som en gave med mening til en du er glad i.
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Yogatøy



NamasteYoga AS Opphørssalg

Yogatøy
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Yogatøy
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Yogatøy
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Onzie Sleveless Crop Top



NamasteYoga AS Opphørssalg

Onzie Legging

Skriv inn tekst

• Arctic 

• Twilight Green

• Black




NamasteYoga AS Opphørssalg

Onzie Glossy Flow Tank



NamasteYoga AS Opphørssalg

Mala Beads - Mandalini Designs
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