
 
Aprilli - Swipe sünnipäevakuu 2018 soodustused! 
 
 
1. SWIPE 1L aluseline üldpuhastusaine + Bou Boul käsn. SOODUSHIND: 20 € (TAVAHIND: 27€ ) 
 

 
Swipe on majanduslikult kasulik: 1 liitrist Swipe kontsentraadist saab 12,5 pudelitäit tugevat 
lahust (a 400ml) hinnaga 1,60€ / lahus, 62,5 pudelitäit normaalset lahust (a 400ml) 
hinnaga 0,32 € / lahus ja 500 pudelitäit nõrka lahust (a 400ml ) hinnaga 0,04 € /lahus. 
  
 kontsentraadi pH on umbes 11 
 see on esimene HomCare toode, efektiivne ja mugav kasutada 
 paljude kasutamisvõimalustega kontsentraat 
 enne kasutamist lahjendatakse veega. lahjendamine toimub pudelpihustitesse 
 lihtne kasutada: pihusta/oota/pühi niiske lapiga/ lase kuivada 
 mitte kasutada marmorpindade puhastamiseks 
 vastab ka kõige rangematele loodushoiu normidele 
 
 
Tugev SWIPE-lahus. Lahjendamine 1:4. 
Kalla 1 dl Swipe-kontsentraati pudelisse ja täida veega. 
Eriti määrdunud, rasvased pinnad, nagu näiteks grillid, kaminad, 

ahjud ja pliidid, rasvafiltrid, ventilatsiooniavad, põhjakõrbenud kööginõud, kivipõrandad, ahjuvormid, masinad, 
mootorid, autod ja autode rehvid, rattad, töömasinad ja tööriistad, paadid, muruniidukid, plastmassist 
aiamööbel, tugevad marja- ja puuviljaplekid, haagissuvilad, suusaboksid, värvipintslid, õlipaagid, plekkkatused 
jne. 
  
Normaalne SWIPE-lahus. Lahjendamine 1:25.  
Kalla 2-3 spl Swipe-kontsentraati pudelisse ja täida veega. 
Sobib igapäevaseks puhastamiseks - põrandad, seinad, laed, uksed, aknaraamid, radiaatorid, pestavad 
tapeedid, lakitud pinnad, kahhelpinnad, emailpinnad, vannitoa sisustus, köögitehnika, vaibad, pehme mööbel, 
autopolstrid, istmed, kontoritehnika, vinüülpinnad, üldine plekkide eemaldus. 
 
Nõrk SWIPE-lahus. Lahjendamine 1:200. 
Kalla veidi Swipe-kontsentraati pihustipudelisse, loksuta nii et kontsentraati jääks pudeliseintele ja 
vala ülejäänud kontsentraat tagasi ja seejärel täida pihustipudel veega. 
Ettevaatlikku puhastamist nõudvatele pindadele, üldiseks tolmuvõtmiseks. Aknad, peeglid, klaaspinnad, prillid, 
televiisoriekraanid, kristall-lühtrid, ehted, ka vaskesemed, kroomitud esemed, roostevaba teras, 
parkettpõrandad. Sobib auto klaasipesuvedelikuks suvisel ajal. 
 
Toode sisaldab: Mitteioonseid tensiite, fosfonaate, anioonseid tensiite < 5% 
 
Lisatarvikud:  

 Swipe pihustipudelite komplekt, 3 tk. Hind: 12 € 
 Swipe´Else pihustipudel. Hind: 4,50 € 

 
 
BOU BOUL käsn on efektiivne abivahend rasvaste, tugevalt määrdunud pindade ja sissesööbinud mustuse 
puhastamiseks, näiteks roostevabadelt teraspindadelt. 
 
BOU BOUL’i  valmistamisel on kasutatud salajast metallide kooslust, mis teeb selle roostevabaks ja väga 
vastupidavaks.  
Õigel kasutamisel ta ei kriibi kõvasid pindasid. 
Bou Bouli soovitati kasutada kevadel värske kartuli ja porgandi koorimiseks. Bou Bouli saab kergelt puhtaks 
kastes selle korraks täiesti keeva vette. Bou Bouli on puhastatud ka nõudepesumasinas pestes. 
Dušikabiini, leiliruumi klaasuste puhastamine, kamina klaaside puhastamine – 2x kuus Sanit´Else segu + Bou 
Boul käsn – 2 min. dušikabiin puhas, eemaldab veekareduse. 
  



2. BIOSWIPE Laundry Liquid – pesugeel. SOODUSHIND: 17 € (TAVAHIND: 20 € ) 
 

BioSwipe Laundry Liquid - probiootikumid riiete pesus 
 
Tänu väikesele doseeringule jätkub pesuainet 75 masinatäieks. 
Pesukorra hinnaks kujuneb 0,23 €. 
  
BioSwipe Laundry Liquid on eriti kontsentreeritud probiootikume sisaldav pesugeel, kus 
traditsioonilisele pesutehnoloogiale lisaks kasutatakse arenenud biotehnoloogiat.  
 
Probiootikumid hakkavad pesu ajal tootma erinevaid ensüüme pesu mustusastme 
põhjal. Need ensüümid parandavad oluliselt pesutulemust ja samal ajal hoiavad 
pesumasina torustiku, filtrid ja pumbad puhtana ja funktsioneerivana ning aitavad kaasa 
reovee looduslikule puhastumisele. 
 
Osa probiootikume jääb pesu sisse pärast pesemist ja need hoiavad ära erinevate 

halbade lõhnade (higi jne.) tekke, kui tekstiil on võetud kasutada.  
 
Mitmekülgne Laundry Liquid sobib nii valgetele, värvilistele kui ka mustadele tekstiilidele. Toode sisaldab 
uusimaid tooraineid, mis toimivad tõhusalt juba madalatel temperatuuridel (30˚C - 40˚C - 60˚C). Nendest 
kõrgemaid temperature ei soovitata kasutada, kuna see nõrgestab probiootikumide toimet. Samal põhjusel ei 
kasutata Swipe Balli (pesuvärskendajat) Laundry Liquidiga pestes. 
 
Toote pH = 7,5.  
Doseering 10-15 ml vahendit pesupalli ühe masinatäie kohta.  
Pakendi suurus 750ml.   
 
 
 
3. SWIPE 30:60 PEHMETOIMELINE PESUVALGENDI  JA  VÄRVIKIRGASTAJA 750g.  
SOODUSHIND: 15 €   (TAVAHIND: 18 € )  
 
SWIPE 30:60 on efektiivne, kuid samas pehmetoimeline tekstiilide valgendus- ja värvikirgastusaine, mis sobib 
nii valgetele kui ka värvilistele tekstiilidele. Suur abi pesu pesemisel. Valgendajana toimib hapnik. Hapnik-
valgendamine on üks efektiivsemaid valgendamise meetodeid. Lisaks efektiivsusele on see õrnatoimeline 
riidekiule ning turvaline kasutajale kui ka loodusele. 
 
Swipe 30:60 on valge, veeslahustuv pulber, mis vabastab hapnikku soojas vees. Lisaks sisaldab veel 
pindaktiivseid aineid ja ensüüme. Swipe 30:60 valgendab juba 30° juures. Kirgastab ka kirju riide värvid. 
30:60 ei sisalda tugevaid valgendusaineid, nagu kloor, mis söövitab riidekiudu ja on ohtlik loodusele ja 
inimesele. pH pesulahuses on 10,5. 
 
Kasutamine: Swipe 30:60 doseeritakse vastavalt pakendil olevale juhendile. Pesumasina kohta pannakse u. 
1tl – 1spl 30:60 pesuvalgendi-kontsentraati. Seda kasutatakse eraldi valgendajana pesu leotamisel või 
pannakse koos WHITE pesupulbriga pesumasinasse. Parandab White’i pesemisomadusi, kuna vee ja 
naatriumperkarbonaadi koostoimel eraldub hapnikule lisaks veel naatriumkarbonaati, mis hoiab pesulahuse 
pH kõrgena. See omakorda tähendab, et tekstiilikiud avanevad paremini ja puhastamine on siis lihtsam ja 
efektiivsem. Swipe 30:60 kasutamine vähendab riietest anaeroobseid baktereid, s.t. eemaldab riietelt 
ebameeldiva lõhna. Sobib kõigile riidesortidele, ka kunstkiust materjalidele. 
Toode on valmistatud Taanis. 

 
Kasutusalad:  
 eriti määrdunud riiete pesemisel kasuta koos WHITE’ga, tugevatele plekkidele  
 jooksukingade leotamiseks 
 vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks 
 roostevaba terasest nõude pesuks 
 kalavõrgud 
 portselan- ja plastnõud, termosed 
 saunalava valgendamiseks 
  



4. BIOSWIPE SANIT 500ml, SOODUSHIND: 19 €   (TAVAHIND: 22 € ) 
Sanitaarpindade mitmekülgne bioloogiline puhastusaine 
 
500ml SANIT kontsentraadist saad 12,5 pihustipudelit valmislahust.  
Pudeli hinnaks kujuneb 1,52 €/ lahus. 
 
Sobib kõikidele sanitaarpindadele. Puhastab, annab läike, eemaldab ebameeldiva lõhna 
ja nende tekke allika. 
Kasutada WC ja vannitubade puhastamiseks – kraanikausside, duššide, kraanide, 
torude, seinte, uste, kanalisatsiooniaukude puhastamiseks. Sobib email-, 
keraamilistele, kroom-, roostevaba ja klaaspindadele.  
Jätab pikaks ajaks meeldiva värske lõhna: tootes on tunda männipuu, pehme ja magusa 
tsitruse, apelsinilille ja vanilje lõhna. 
 

Kontsentraat lahjendatakse veega – 1 osa kontsentraati + 9 osa vett pihustipudelisse. Pihusta 
pinnale, pühi puhtaks ja loputa. Kanalisatsiooniaukudesse võib valada otse kontsentraati u.10ml 
ära võtmaks halba lõhna. Toote pH=5 
 
Vajalikud lisatarvikud: BioSwipe Sanit-pudelpihusti. Hind: 4,50 € 

 
 
5. DEESSE Aprikoosiõlikreem 30ml, soodushind: 25 €, (tavahind: 30 € ) 
 
Hästi rikkalik, aprikoosilõhnaline rakke uuendav öökreem, sarja “kuninganna”. 
Sisaldab aprikoosiseemneõli (sisaldab A-, B- ja C-vitamiine ning rauda, vaske, 
väävlit, magneesiumi, fosforit) 
Raud parandab rakkude hapniku vajadust, rakkude hingamist ja kollageeni 
moodustamist. Vask toimib antioksüdandina ja parandab kapillaaride tegevust.  
Kreem on rakke uuendav, rahustav, raviv, niisutav, elustav; takistab kortsude teket. 
Sisaldab nisuiduglütseriini, mis toimib niisutajana, seega nisuiduõli ei kuivata nahka, parandab 
mikrovereringet ja kollageeniteket, sisaldab E-vitamiini, mis tugevdab sidekude, takistab kortsude teket. 
Sisaldab maisiõli - A-, E-, F-vitamiinid, rakke uuendav, nahka pehmendav. 
Sisaldab karotiini - A-vitamiin, toimib antioksüdandina. Annab tootele loodusliku värvi. Sisaldab UVA ja UVB-
filtreid. Sobib kõikidele nahatüüpidele, eriti kuivale ja ketendavale nahale. Aitab põletustehaavade, 
sääsehammustuste, löövete, päikesepõletuse, ärritunud naha, armide korral, lõhenenud huultele. Toode on 
valmistatud  Šveitsis. 
 
 
6. Aaloe kamprikreem 125ml, soodushind: 18 €, (tavahind: 22 € ) 
Aaloe kamprikreem on eriline nahahooldustoode. Kamper kiirendab vereringet ja aitab vältida põletikke, 
infektsioone. Kreem sisaldab  Aaloet, kamprit ja eukalüptiõli. Kamprikreem sisaldab 4,5% kamprit. Kreemil on 
tugev ürtide lõhn, mis hajub kiiresti. Kreem imendub kiiresti. Vastab looduskosmeetika rangetele nõudmistele. 
Toode on valmistatud Soomes. 
 
Kreem aitab: 
 akne probleemide,  komedoonide 
vastu 
 ekseemi puhul 
 põletuste puhul 
 kurguvalu puhul, kasutada 
välispidiselt  
 kinnise nina korral 
 liigesevalu korral, sobib 
massaažiks 
 kõrva- ja hambavalu korral, 
kasutada välispidiselt 
 rebendite korral 

 tuulerõugete puhul 
 psoriaasi puhul 
 tursete korral 
 peavalu puhul 
 lõhenenud kannadele ja 
varbavahedele 
 külmadele jalgadele  
 putukate hammustuste vastu 
 külmetuse korral, kantakse rinnale 
ja seljakule  

 
Kamprikreemi ei tohi kasutada alla 2-aastastele lastele ja astmaatikutele rindkere piirkonnas, samuti ei tohi 
seda kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal.  Kreemi ei tohi määrida  naiste / tüdrukute rindade 
piirkonnale, sest sellel võib olla mõju piimanäärmetele. 


