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Wellness 
Du	  förtjänar	  ett	  funtastiskt	  liv!	  
	  

Vi	  satsar	  på	  smarta	  och	  unika	  produkter	  och	  tjänster	  som	  gör	  ditt	  
liv	  roligare,	  enklare	  och	  helt	  enkelt	  –	  funtastiskt!	  
	  
Vi	  har	   tagit	   fram	  ett	  urval	  av	  det	   som	  är	  utöver	  det	  vanliga.	  Hos	  
oss	  hittar	  du	  unika	  produkter	  som	  är	  svåra	  att	  hitta	  eller	  rent	  av	  
som	   inte	   finns	   att	   få	   från	   någon	   annan,	   p	   g	   a	   att	   vi	   har	  
ensamrättigheterna	   för	  Sverige.	  Som	  kund	  hos	  oss	  har	  du	  därför	  
privilegiet	  att	  få	  tillgång	  till	  det	  andra	  inte	  kan	  få	  tag	  på.	  
	  
Vi	  marknadsför	   och	   säljer	   endast	   sådant	   som	  vi	   själva	   använder	  
eller	  är	  övertygade	  om	  är	  det	  absolut	  bästa	  på	  marknaden.	  
	  
Vår	  kvalitetssäkringsavdelning	  är	  en	  av	  de	  hårdaste	   i	  branschen.	  
Därför	   kan	   du	   förvänta	   dig	   att	   de	   produkter	   du	   hittar	   hos	   oss	  
generellt	  sätt	  är	  av	  högre	  kvalité	  –	  både	  vad	  gäller	  att	  de	  levererar	  
de	   resultat	   du	   förväntar	   dig,	   samt	   att	   de	   består	   av	   säkra	  
ingredienser	  och	  material,	  så	  att	  du	  alltid	  kan	  känna	  dig	  trygg.	  Vi	  
kompromissar	  aldrig	  din	  personliga	  säkerhet,	   trygghet	  och	  hälsa	  
för	   att	   uppnå	   vilka	   resultat	   som	   helst.	   Produkteffektivitet	   går	  
hand-‐i-‐hand	  med	  säkerhet	  –	  men	  säkerhet	  kommer	   främst	  –	  det	  
kan	  du	  lita	  på.	  
	  
Liksom	   våra	   produkter	   som	   är	   av	   högsta	   kvalité	   –	   är	   även	   vår	  
service	  och	  kundsupport	  av	  högsta	  klass.	  Vi	  behandlar	  därför	  alla	  
våra	  kunder	  som	  kungligheter.	  Tveka	  inte	  att	  kontakta	  vår	  vänliga	  
och	  hjälpsamma	  personal	  med	  vilka	  frågor	  som	  helst.	  
	  
Välkommen	  till	  vår	  helt	  funtastiska	  värld!	  

ONLINE-‐RABATT	  5%	  

Sveriges	  starkaste	  D-‐vitamin!	   Världens	  komplettaste	  tillskott!	  

Svenskarnas	  största	  behov!	  Vår	  funtastiska	  Omega-‐3	  är	  din!	  



	  

	  

Kraften	  sitter	  i	  helheten	  
	  

Om du tankar full tank i bilen, då kommer du långt, eller hur? Nej, 
inte om du glömt oljan, då kommer motorn att dö inom ett par km. 
 

Den mänskliga kroppen behöver 90 näringsämnen varje dag. 

Mega	  Vital	  –	  Komplett	  näring	  med	  186	  näringsämnen	  
 

Mega Vital är ett flytande kosttillskott med 186 olika ämnen – rejäla doser vitaminer och 
mineraler; dessutom antioxidanter, Q10, grönsaker, aloe vera, silica, Celldefence, och andra 
frukt- och växtämnen. På toppen av detta lättupptagliga preparat, 19 aminosyror, 72 spår-
mineraler och mycket annat – för ett av världens mest kompletta flytande kosttillskott, i en 
välsmakande fruktjuice. Man mäter den antioxidanta effekten genom ORAC-enheter (Oxygen 
Radical Absorption Capacity), dvs hur väl ett ämne kan neutralisera fria radikaler. Önskvärd 
dagsdos är 3500, vanlig dagsdos är ca 1400. Mega Vital har 4111 ORAC-enheter per dagsdos.  
 
INNEHÅLL: 
900 ml • 30 dagars förbrukning  
Rekommenderad dagsdos: 2 msk (30 ml)   
 

VITAMINER 
Betakaroten 6 mg  
Vitamin D 200 IE  
Vitamin E 200 IE 
Vitamin C 1000 mg  
Vitamin B1 50 mg  
Vitamin B2 25 mg 
Vitamin B3 25 mg  
Vitamin B5 50 mg  
Vitamin B6 25 mg  
Vitamin B12 250 mcg  
Biotin    200 mcg  
Folsyra 200 mcg  
Kolin       25 mg  
Inositol   25 mg  
PABA     25 mg  
Vitamin K 45 mcg  
 
MINERALER 
Kalcium 200 mg  
Magnesium 100 mg  
Zink 10 mg  
Koppar 1 mg  
Jod 75 mcg  
Mangan 5 mg  
Selen 25 mcg  
Krom 200 mcg  
Molybden 75 mcg  
Kisel 30 mg 
 

Kolloidala mineraler 
500 ml Ett bioaktivt mineralvatten med 
över 70 naturligt förekommande 
mineraler och spårämnen i kolloidal 
form (ytterst små). Från en förhistorisk 
växtavlagring i USA. Detta är originalet 
från källan i Utah. Den enda av sitt slag 
i världen. En blandning av olika 
spårmineraler, bl a jod, selen, järn, bor, 
kalcium, magnesium, krom, koppar, 
zink, kalium. 
 

I en blandning av grönsaks- 
frukt- och fytoämnen 100 mg 
Broccoli, tomat, kål, spenat, grön 
paprika, vitlök, morotpersilja, blåbär, 
majs, körsbär, persika, jordgubb, 
banan, acerola körsbär, nonifrukt, 
svarta vinbär, guarana, hagtorn, grön 
papaya, rödbetor, citrus bioflavonoider  
 

CellDefense (Cellskydd) 400 mg 
Coenzym Q10, blåbärspulver, pulver 
från blåbärsblad, vindruvskärnextrakt, 
muskatvindruvspulver, pulver från rött 
vin, grapefruktspulver, pulver från 
ginkgo biloba, quercitin; te gjort på, 
amerikansk ginseng, suma rot 
(brasiliansk ginseng), grönt te och 
yerba mate. 
 

Och mycket mer som inte får plats här. 
Läs mer i vår webshop: 
 

www.extrawebshop.com 

”Tidigare	  åt	  jag	  200	  g	  choklad	  varje	  dag	  efter	  jag	  ätit	  –	  tydligen	  saknades	  något	  i	  maten.	  Sedan	  
jag	  har	  börjat	  ta	  FUNTASTIQs	  kompletta	  näringsprodukter	  har	  jag	  inget	  sötsug	  mer.	  Jag	  behöver	  
inte	  äta	  lika	  mycket	  som	  förut	  och	  jag	  har	  märkt	  av	  en	  stadig	  minskning	  av	  fettmassan,	  sover	  
djupare	  hela	  natten	  och	  har	  mer	  styrka	  och	  energi	  än	  någonsin	  förut.	  Jag	  rekommenderar	  alla	  som	  
vill	  uppleva	  nått	  nytt,	  att	  prova	  komplett	  näring	  från	  FUNTASTIQ	  AB.”	  –	  J.T.	  Stockholm	  

CalMag	  Orginal	  (3:1)	  	  
	  

Kalcium och magnesium har över 300 
uppgifter i kroppen och kroppens ideala 
förhållande är 3 Ca & 1 Mg. Kalcium 
behövs t ex för att kunna spänna muskler 
och magnesium för att kunna slappna av. 
Mycket bra medel för att bygga upp starka 
ben hos vuxna och barn. CalMag tas upp 
lättare om det är flytande och ligger i en 
svag syrabas (5%), därför innehåller den 
äppelcidervinäger & citronsyra. Upptäck 
skillnaden med vårt pulver som kokas och 
blir helt joniserat och flytande och som 
därför inte kräver matsmältning. Den går 
därmed rakt in i cellerna, likt en injektion-
spruta. Drick som varm dryck typ te eller 
kyl ner och drick som den är eller i din 
favoritjuice. Finns i 150 och 500 gram. 

D3-‐vitamin	  5000	  IE	  
Kroppen tillverkar en solig 
sommardag, då solen står 
som högst (UVB-strålning) 
och du är naken, ca 10 till 
20 000 IE D3 per dag. Under 
vinterhalvåret finns det i 
Sverige i princip ingen UVB-
strålning och få går lättklädda 
utomhus i kylan. Därmed 
tillverkas inget D-vitamin i 

kroppen, utan behöver tillföras. 
Vårt D-vitamin är starkast på marknaden och 
är för människan i rätt form, D3 (ej D2). 1-4 tbl 
täcker hela dags-behovet. Extremt prisvärd. 
Upptäck kraften den här hösten! Och vintern.  
Innehåller 100 tabletter á 5 000 IE / 125 µg. 

FUNTASTIQ	  Omega-‐3	  	  
Omega-3 är de essenti-
ella fettsyrorna DHA och 
EPA som vi inte kan leva 
utan. Vår kropp kan inte 
tillverka dem själv och de 
måste tillföras. Hjärnan 
består till 75% av fett-
syrorna. Hormoner be-
står till stor del av fett-
syror, t ex testosteron till 
95%. Även muskler är 

beroende, som om du tränar eller inte äter fet 
fisk varje dag, kan ett tillskott behövas. Eski-
måer kända för god hjärthälsa får i sig 7-10 g 
fiskolja per dag, vi kanske 0,1 – 0,2 g.  
Innehåller 120 eller 280 kap á 1000 mg/kap. 
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Kraften	  sitter	  i	  helheten	  
	  

Om du tankar full tank i bilen, då kommer du långt, eller hur? Nej, 
inte om du glömt oljan, då kommer motorn att dö inom ett par km. 
 

Den mänskliga kroppen behöver 90 näringsämnen varje dag. 

Mega	  Vital	  –	  Komplett	  näring	  med	  186	  näringsämnen	  
 

Mega Vital är ett flytande kosttillskott med 186 olika ämnen – rejäla doser vitaminer och 
mineraler; dessutom antioxidanter, Q10, grönsaker, aloe vera, silica, Celldefence, och andra 
frukt- och växtämnen. På toppen av detta lättupptagliga preparat, 19 aminosyror, 72 spår-
mineraler och mycket annat – för ett av världens mest kompletta flytande kosttillskott, i en 
välsmakande fruktjuice. Man mäter den antioxidanta effekten genom ORAC-enheter (Oxygen 
Radical Absorption Capacity), dvs hur väl ett ämne kan neutralisera fria radikaler. Önskvärd 
dagsdos är 3500, vanlig dagsdos är ca 1400. Mega Vital har 4111 ORAC-enheter per dagsdos.  
 
INNEHÅLL: 
900 ml • 30 dagars förbrukning  
Rekommenderad dagsdos: 2 msk (30 ml)   

 
VITAMINER 
Betakaroten 6 mg  
Vitamin D 200 IE  
Vitamin E 200 IE 
Vitamin C 1000 mg  
Vitamin B1 50 mg  
Vitamin B2 25 mg 
Vitamin B3 25 mg  
Vitamin B5 50 mg  
Vitamin B6 25 mg  
Vitamin B12 250 mcg  
Biotin    200 mcg  
Folsyra 200 mcg  
Kolin       25 mg  
Inositol   25 mg  
PABA     25 mg  
Vitamin K 45 mcg  
 
MINERALER 
Kalcium 200 mg  
Magnesium 100 mg  
Zink 10 mg  
Koppar 1 mg  
Jod 75 mcg  
Mangan 5 mg  
Selen 25 mcg  
Krom 200 mcg  
Molybden 75 mcg  
Kisel 30 mg 
 

Kolloidala mineraler 
500 ml Ett bioaktivt mineralvatten med 
över 70 naturligt förekommande 
mineraler och spårämnen i kolloidal 
form (ytterst små). Från en förhistorisk 
växtavlagring i USA. Detta är originalet 
från källan i Utah. Den enda av sitt slag 
i världen. En blandning av olika 
spårmineraler, bl a jod, selen, järn, bor, 
kalcium, magnesium, krom, koppar, 
zink, kalium. 
 

I en blandning av grönsaks- 
frukt- och fytoämnen 100 mg 
Broccoli, tomat, kål, spenat, grön 
paprika, vitlök, morotpersilja, blåbär, 
majs, körsbär, persika, jordgubb, 
banan, acerola körsbär, nonifrukt, 
svarta vinbär, guarana, hagtorn, grön 
papaya, rödbetor, citrus bioflavonoider  
 

CellDefense (Cellskydd) 400 mg 
Coenzym Q10, blåbärspulver, pulver 
från blåbärsblad, vindruvskärnextrakt, 
muskatvindruvspulver, pulver från rött 
vin, grapefruktspulver, pulver från 
ginkgo biloba, quercitin; te gjort på, 
amerikansk ginseng, suma rot 
(brasiliansk ginseng), grönt te och 
yerba mate. 
 

Och mycket mer som inte får plats här. 
Läs mer i vår webshop: 
 

www.extrawebshop.com 

”Tidigare	  åt	  jag	  200	  g	  choklad	  varje	  dag	  efter	  jag	  ätit	  –	  tydligen	  saknades	  något	  i	  maten.	  Sedan	  
jag	  har	  börjat	  ta	  FUNTASTIQs	  kompletta	  näringsprodukter	  har	  jag	  inget	  sötsug	  mer.	  Jag	  behöver	  
inte	  äta	  lika	  mycket	  som	  förut	  och	  jag	  har	  märkt	  av	  en	  stadig	  minskning	  av	  fettmassan,	  sover	  
djupare	  hela	  natten	  och	  har	  mer	  styrka	  och	  energi	  än	  någonsin	  förut.	  Jag	  rekommenderar	  alla	  som	  
vill	  uppleva	  nått	  nytt,	  att	  prova	  komplett	  näring	  från	  FUNTASTIQ	  AB.”	  –	  J.T.	  Stockholm	  

CalMag	  Orginal	  (3:1)	  	  
	  

Kalcium och magnesium har över 300 
uppgifter i kroppen och kroppens ideala 
förhållande är 3 Ca & 1 Mg. Kalcium 
behövs t ex för att kunna spänna muskler 
och magnesium för att kunna slappna av. 
Mycket bra medel för att bygga upp starka 
ben hos vuxna och barn. CalMag tas upp 
lättare om det är flytande och ligger i en 
svag syrabas (5%), därför innehåller den 
äppelcidervinäger & citronsyra. Upptäck 
skillnaden med vårt pulver som kokas och 
blir helt joniserat och flytande och som 
därför inte kräver matsmältning. Den går 
därmed rakt in i cellerna, likt en injektion-
spruta. Drick som varm dryck typ te eller 
kyl ner och drick som den är eller i din 
favoritjuice. Finns i 150 och 500 gram. 

D3-‐vitamin	  5000	  IE	  
Kroppen tillverkar en solig 
sommardag, då solen står 
som högst (UVB-strålning) 
och du är naken, ca 10 till 
20 000 IE D3 per dag. Under 
vinterhalvåret finns det i 
Sverige i princip ingen UVB-
strålning och få går lättklädda 
utomhus i kylan. Därmed 
tillverkas inget D-vitamin i 

kroppen, utan behöver tillföras. 
Vårt D-vitamin är starkast på marknaden och 
är för människan i rätt form, D3 (ej D2). 1-4 tbl 
täcker hela dags-behovet. Extremt prisvärd. 
Upptäck kraften den här hösten! Och vintern.  
Innehåller 100 tabletter á 5 000 IE / 125 µg. 

FUNTASTIQ	  Omega-‐3	  	  
Omega-3 är de essenti-
ella fettsyrorna DHA och 
EPA som vi inte kan leva 
utan. Vår kropp kan inte 
tillverka dem själv och de 
måste tillföras. Hjärnan 
består till 75% av fett-
syrorna. Hormoner be-
står till stor del av fett-
syror, t ex testosteron till 
95%. Även muskler är 

beroende, som om du tränar eller inte äter fet 
fisk varje dag, kan ett tillskott behövas. Eski-
måer kända för god hjärthälsa får i sig 7-10 g 
fiskolja per dag, vi kanske 0,1 – 0,2 g.  
Innehåller 120 eller 280 kap á 1000 mg/kap. 
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