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1.Somthin Else 500ml. SOODUSHIND: 10 € (TAVAHIND: 13 €) 
 
500ml Somthin´Else puhastusainekontsentraadist saab 6,25 pudelitäit  
(400 ml ehk  4 L) lahust.    Segu hinnaks tuleb 1,6 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somthin'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.  

 
 

 
Somthin'Else lahjendatakse 
veega –  
1 osa kontsentraati + 3-4 osa 
vett.  
SWIPE SOMTHIN’ELSE on eriti 
õrnatoimeline ihule. 
 
Somthin´Else lahus sobib hästi: 
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 €   
   Vahupudel-piimjas. Hind: 4.- €   
 
 
 
 
 
 
2. Family White  1,1 kg SOODUSHIND: 16 €, (TAVAHIND: 20 € ) 

 
1,1 kg FAMILY WHITE-pesupulbrikontsentraadist saab 90 masinatäit 
pesu pesta =  18 senti/pesu 
 
Swipe Family White on super-kontsentreeritud pesupulber, mis sobib nii 
valgetele kui kirjudele kangastele. See sisaldab palju tõhusaid biolagunevaid 
koostisaineid, mida vajame tekstiili puhastamiseks.  Seetõttu see toimib ka 
kõige mustemate plekkide eemaldamisel. pH u. 10,4. 
 
 
 

Uue Swipe kliendi tagasiside: 
 
Pean ütlema, et see roosa vahend juba meeldib mulle! Laud ja pilt 
läigivad. Väga kerge vaevaga! Ehk siis lausa vaevata!! 
 



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. 
 

 
Näide: Family White + 30:60 – suurepärane kooslus 
vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks, samuti 
spordisokkide, tossude leotamiseks ja pesemiseks ja loomulikult igapäevaseks pesupesemiseks. 
 
 
 
 
 
3. SOFT PESUVÄRSKENDAJA-LOPUTUSVAHEND 750ml. 
 SOODUSHIND: 16 €   (TAVAHIND: 19 € )  
 
750ml kontsentraadist jätkub 75 masinatäieks loputusaineks.  
Loputuskorra hinnaks kujuneb 0,21 senti. 
 
Soft on eriti kontsentreeritud pesuloputusvahend, mis ei sisalda värv- ega 
säilitusaineid. Soft eemaldab riidest staatilise elektri ja muudab pesu pehmeks ning 
lõhnavaks. Soft teeb riided kergesti triigitavateks ja vähendab riiete kulumist. Softiga 
loputades ei jää riidele ega pesumasinale vahajat kihti. Eriline on Soft’i võime piirata 
mikroobide, bakterite paljunemist juba madala veetemperatuuri juures. 
 
Kasutamine: 
Softi ei lahjendata veega, vaid kontsentraati doseeritakse otse loputusvette. 
Doseeritakse väga vähe - pesumasinasse 10ml ja käsitsi pesuks 5ml, villaste riiete 
puhul kahekordista doosi. Tänu vähesele doseeringule on Soft väga majanduslik 
kasutada, jätkub kauaks.  
 
 



 
4. AALOE GEEL 250 ml, SOODUSHIND: 16 € (TAVAHIND: 20 € ) 

 
Sama mitmekülgne kui loodus ise. 
Aaloe Geel on Aloe Vera kontsentraat, roheline želeetaoline emulsioon. pH 4,5 … 5,5. 
Aaloe Geel on eriline ihuhooldustoode. Aaloe Geel on väga kõrge kvaliteediga, kuna selle 
ekstrakt on säilitatud toorelt külmkuivatusmeetodil. Nii on säilinud ekstrakti kõik aineosad. 
Aaloe Geel ei ole ravim! 
 
Aaloe Geel sisaldab 60 % puhast ACTIValoed™, mida peetakse maailma parimaks Aloe 
Veraks. 
Active Aloe on saanud IASC sertifikaadi (International Aloe Science Council), seega Active 
Aloe täidab või ületab kõik IASC:e poolt määratletud kvaliteedinõudeid. See sertifikaat 
annab kindluse toote koostisest ja puhtusest. Aloe Corp on esimene ja ainus Aloe Vera 
tootja, kes tagab ja kindlustab Active Aloe bioloogilise aktiivsuse. Lisandunud bioloogiline 
aktiivsus tähendab endisest efektiivsemaid, tõhusamaid ja paremini toimivaid tooteid. 
 
Aloe Vera taimeosistele (sisaldus 60%) lisaks sisaldab geel muid nahka parandavaid aineid, 
sealhulgas niisutavat looduslikku glütseriini. Aloe Vera on puhas, rasvata ja piisav vahend 
eriliste naha ja lihaste probleemide korral. 
 

Aaloe Geel on aastatega saanud NaturCare sarja kõige populaarsemaks tooteks. Selle toote on võtnud 
omaks sportlased, vanemad inimesed ja lapsed, pereemad ja pereisad. 
Aaloe Geel’i tasub hoida alati käepärast – nii kodus, tööl kui reisil. Soovitavalt kaks Aaloe Geeli – üks 
kasutusel ja teine külmkapis. Peale määrida nagu kreemi. Imendub kiiresti ega jäta nahka rasvaseks. 
Aaloe Geel on toodetud Soomes.  
 
KASUTAMINE  
• nahaprobleemide leevendamiseks - akne, 
herbes, psoriaas, ekseem 
• lihasevalu leevendamiseks (sportlastele) 
• noortel kasvuvalude leevendamiseks 
• nõgesekõrvetuste ja putukahammustuste ja 
nõelamiste korral 
• päikesepõletuse, hõõrdumiste ja punetuste 
puhul 
• juuste – ja peanaha hoolduseks 
• peavalu korral (määrida meelekohtadele) 
• armide vähendamine, ka vanemad armid 
• ihu pigmendilaigud 

• nikastused 
• jalaseente probleemid 
• erinevad naiste probleemide puhul 
• karvaeemaldamise ja habemeajamise järgseks 
hoolduseks 
• valulik kurk ja nohune nina 
• haavandid suus 
• venitusarmid, rasedusarmid (kasutada 
korrapäraselt) 
• näonaha värvi parandamiseks 
• lemmikloomade hoolduseks

 


