
Augustikuu  2018 soodustused! 
 
1.SOMTHIN ELSE 1L. SOODUSHIND: 17 € (tavahind: 20 € ). 
 
1 liitrist Somthin´Else puhastusainekontsentraadist saab 12,5 pudelitäit (400 ml ehk  5 L) 
Somthin´Else lahust. Segu hinnaks tuleb 1,36€ 

 
Somethin'Else on eriti kontsentreeritud, nõrgalt happeline 
universaalpuhastusvahend (pH 5,2). 97% koostisainetest 
on taimse päritoluga (toodetakse nt. palmiõlist, maisist, 
suhkrupeedist ja suhkruroost). Somthin'Else 
kontsentreeritud segu kergesti biolagunevatest 
pindaktiivsetest ainetest. Lisaks sisaldab see 
glütserüüloleaati, mis on looduslik rasvaine naha 
hüdrolipiidkihiga ja mis vähendab pindaktiivsete ainete poolt 
põhjustatud nahaärritust.  
 
Somthin'Else lahjendatakse veega, 1 osa kontsentraati + 3-
4 osa vett. Lahust kasutatakse näiteks. üldpuhastuseks, 
käsitsi nõudepesuks ja vedelseebiks. 
 

 
SWIPE SOMTHIN’ELSE on eriti õrnatoimeline ihule. 
 
 
 

 
 
  



Somthin´Else lahus sobib hästi: 
(1 osa S’E + 3-4 osa vett) 
üldpuhastusaineks õrnadele pindadele – puidule, 
nahkmööblile, keraamilisele pliidile; parkett-, laminaat-, kork-, 
plastpõrandate puhastamiseks; käsitsi nõudepesuks; puu-, 
melamiin-, kahhelkivi- ja marmorpindadele; lakitud pindadele; 
vedelseebiks käte pesuks; autode ja matkabusside pesuks; 
aknapesuks; ahjurestide pesuks; farmides. 
 
Toode on valmistatud Prantsusmaal. 
 
Lisatarvikud:  S´Else lahjenduspudel. Hind: 1,50 € 

 S´Else vahupihustipudel. Hind: 4,50 €   
   S´Else vahupudel-piimjas. Hind: 4  €  
 
 
 
 
2. Family White  1,2 kg SOODUSHIND: 17 €, (TAVAHIND: 20 € ) 
 
1,2 kg FAMILY WHITE-pesupulbrikontsentraadist saab 100 masinatäit pesu pesta =  17 
senti/pesu 
 
Swipe Family White on super-kontsentreeritud pesupulber. See 
sisaldab maksimaalse arvu tõhusaid aineosasid, mida vajame 
tekstiili puhastamiseks.  Seetõttu see toimib ka kõige mustemate 
plekkide eemaldamisel. Pakend 1,2kg. pH u. 10,4. 
 
Family White on ökoloogiline:  
- lahustub vees täielikult ja loputamisel eraldub riietest kergelt. 
- ei sisalda savitaolist tseoliiti, mis ummistab pesumasinat ja 
kinnitub riietele  
- ei sisalda fosfaati ega muid keskkonnale ohtlikke koostisaineid 
- peseb riided puhtaks juba 20˚C temperatuuril, pesu võib isegi 
pesta soojendamata vees! 
-  säästad kuni 60% energiat alandades temperatuuri 40˚C -> 
20˚C, 60˚C -> 30˚C või 90˚C -> 60˚C sõltuvalt pesumasinast. 
- uus koostis võimaldab kasutada endisest väiksemaid doseeringuid  

 
Family White on tõhus: 
- Tänu spetsiaalsele ensüümide kooslusele Family White eemaldab rasva-, vere- 
ja tärklise plekid juba madalatel temperatuuridel. 
- Family White kulutab tekstiile vähe ja on õrnatoimeline  nii valgele kui ka 
värvilistele riietele  
- Family White ei soovitata villa ega siidi pesuks. Metallosadega riideid (nööbid & 
pandlad) ei tohiks pikalt Family Whites leotada. 
 
Family White sobib lõhnatundlikele: 
- ei sisalda parfüüme 
Vajalikud lisatarvikud: pesupall+mõõtur. Hind: 1 €. 
 
Toode on valmistatud Taanis. 
 

 
 
 
  



3. SILK 750ml, SOODUSHIND: 17 €   (TAVAHIND: 20 € ) 

Aja jooksul olen ära proovinud pea kõik meil müügil olevad ja olnud villasele mõeldud pesuvahendid, aga ikka jälle 
pöördun tagasi vana armastuse "Silki" juurde. Lõhn, pehmus, mille see vahend villale annab ja tagatud puhtus - 
parim kombinatsioon! Ja ärge vaadake hinda - lõppkokkuvõttes tuleb pesukord väga mõistliku hinnaga. 

Epp Hõrak, lõngahoolik 

750ml pesuainekontsentraadist jätkub 75 pesukorraks.  
Pesukorra hinnaks kujuneb 0,23 euro senti. 
 
Silk on kõrgelt kontsentreeritud, neutraalne aine õrnpesu pesemiseks nii käsitsi 
kui masinaga – eriti just imikute pesu, siidi, villa ja trenniriiete pesemiseks. 
Silk vahutab mõõdukalt. Tänu väga heale pehmendusomadusele võib sellega 
masinas pesta ka kõige õrnemad kiud, nagu vill ja siid, eeldades, et veepesu on 
lubatud. Tõhus kasutada ka kirjupesu pesemiseks (kui ei vajata valgendamist). 
Silk ei sisalda valgendusainet. Plekieemaldus enne pesu normaalse Swipe 
lahusega. Silk hoiab riideesemeid, teeb pesu pehmeks ja pesu lõhnab värskelt. 
Ei vaja loputusvahendit. 
 
SIIDRIIDE HOOLDAMINE 

Pese siidriie kasutusjuhendile vastavalt. Tavaliselt pestakse siidi käsitsi.  
Kasuta spetsiaalset sobivat pesuvahendit siidi pesemiseks, nagu näiteks Swipe Silk, mitte mingil juhul ära kasuta 
valgendusainet või ensüüme sisaldavaid pesuaineid. Hoolda tugevad plekid eelnevalt Swipe Silk´iga.  
Pese leiges ja suures hulgas vees. Vähese vees võib siidriidele jääda rante. Kontrolli, et veetemperatuur oleks kogu aeg 
ühesuguse kraadiga. Uputa tekstiil valmistatud pesulahusesse. Kui soovid olla eriti ettevaatlik, siis kasta riie enne 
pesulahusesse asetamist puhtasse vette.  Loputa hoolikalt rohkes, soovitavalt leiges vees. Ära leota siidriideid, vaid 
pese õrnalt puhtaks.  Ära hõõru ega vääna kõvatoimeliselt.  
 
Kasutamine: Kontsentraati doseeritakse pesupalli 10ml / 3-4 kg pesu peale. Käsitsi pesuks 10ml 10 liitri vee 
kohta. Ei vaja loputusvahendit. 
 
Vajalikud lisatarvikud:  pesupall+mõõtur. Hind: 1 € 
Toode on valmistatud Taanis. 
 
 
 
4. Aaloe kamprikreem 125ml, soodushind: 18 €, 
(tavahind: 22 € ) 
Aaloe kamprikreem on eriline nahahooldustoode. Kamper 
kiirendab vereringet ja aitab vältida põletikke, infektsioone.  
Kamprikreem sisaldab 4,5% kamprit. Kreemil on tugev 
ürtide lõhn, mis hajub kiiresti. Kreem imendub kiiresti. 
 
Kamprikreemil on  väga palju kasutamisvõimalusi. 
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. 
Kreem sisaldab  Aaloet, kamprit ja eukalüptiõli.  
Vastab looduskosmeetika rangetele nõudmistele. Toode on valmistatud Soomes. 


