
SWIPE JÕULUPOOD ON AVATUD!  
 
Jõulud on aeg hellitada end ja oma sõpru kingitustega!  
SWIPE detsembrikuu soodustustest leiad kõik meeldivaks, 
kergeks jõulukoristuseks ning üht-teist ka kingikotti 
poetamiseks ERITI MAGUSATE HINDADEGA! 
 
 
 
 
1.SWIPE 500ml aluseline üldpuhastusaine. SOODUSHIND: 10 € (TAVAHIND: 13 €) 

 
Swipe on majanduslikult kasulik. 
 
500 ml Swipe kontsentraadist saab: 
6,25 pudelitäit tugevat lahust (a 400ml). Pudeli hinnaks: 1,60 eurot 
31,25 pudelitäit normaalset lahust (a 400ml). Pudeli hinnaks: 0,32 eurot 
250 pudelitäit nõrka lahust (a 400ml ). Pudeli hinnaks: 0,04 eurot 
 
§ 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. 
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.  
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 € 

 
 



2. Bou Boul metallnuustik. SOODUSHIND: 6 € (TAVAHIND: 7 €) 
 

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. 
 
 
 
 
 
3. BIOSWIPE MULTI CLEAN 500ml, SOODUSHIND: 14 € (tavahind: 20 € ) 
 

500ml Multi Cleani puhastusainekontsentraadist saab 31 pudelitäit (400 ml) lahust. 
Valmislahuse pudeli hinnaks tuleb 0,45 euro senti 

 
Multi Clean on eriti efektiivne  bioloogiline universaalne puhastusaine kontsentraat, mis 
lahjendatakse veega enne kasutamist. Multi Clean puhastab ja eemaldab mustuse ja 
rasva paljudelt tööpindadelt , näiteks. põrandad, seinad, õhupuhastid, grillid, ahjud jne. 
 
Multi Clean sobib kasutamsieks, nt. kohvikutes, restoranides ja hotellides, 
tööstusettevõtetes, koolides, lasteaedades jne. 
Aine regulaarsel kasutamisel  lisandub koju palju häid bakterid, samas kui inimestele 
kahjulikele bakteritele jääb vähem elamispinda. 
 

Tänu biopindaktiivsete ainetele sisaldusele kiireneb puhastamise aeg ja väheneb vajamineva 
puhastuaine kogus. Väga efektiivne vahend pestavate pindade puhastamiseks, ka kõige õrnematele 
pindadele. 
MultiClean on aluseline, kontsentraadi pH 10,5. 
Multi Clean - puhastusainel on loomulik, puhas, värske lõhn.  
Multi Clean on ökoloogiline ja selle regulaarsel kasutamisel oluliselt vähendatakse puhastamise  
keskkonnamõjusid.  
 
Kasutusjuhend: Kontsentraat lahjendatakse pihustipudelisse:  1 osa Multi Cleani kontsentraati ja 
24 osa vett (1-24). Seda võib lahjendada ka ämbrisse : 4-20 ml Multi Cleania 1 liitri vee kohta. Lahuse 
tugevus sõltuvalt kasutuskohast. 
 
Vajalikud lisatarvikud:  BioSwipe Multi Clean - pihustipudel. Hind: 4,50 € 
 
 
 
 
4. UUS! Family White  1kg. SOODUSHIND: 14 €, (TAVAHIND: 17 € ) 
 

1 kg FAMILY WHITE-pesupulbrikontsentraadist saab 67 masinatäit 
pesu pesta =  21 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. pH u. 10,4. 
Uus pesupulber on  veel paremini vees lahustuv ja pesust loputuv 
pesupulber. Proovige järele!  
 



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 Skandinaavias. 

 
 
 
5. CRYSTAL TABS all in 1, 80tk. Nõudepesumasinatabletid.  SOODUSHIND: 22 €   
(TAVAHIND: 26 € )  
 
Swipe Crystal Tabs on tõhusad, veeslahustuvasse kaitsekilesse pakendatud 
nõudepesumasina tabletid. Nõudepesumasina tablett, mis sisaldab lisaks tõhusale 

pulbrile ka nõudele sära lisavat loputusvahendit. 

Tulemuseks kristalselt puhtad ja kirkad nõud! 

Kasutamine: 1 tablett iga pesu kohta. Eelnevalt loputada tugevalt määrdunud 
nõud. Aseta tablett dosaatorisse ja vali sobiv pesuprogramm. Ärge eemaldage 
tableti veeslahustuvat kaitsekile. Eriti kareda vee puhul kasuta lisaks alati soola. 
Fosfaadivaba. 80 tabletti pakis. 
 
 

 
 
6. DEESSE Aprikoosiõlikreem 30ml, soodushind: 24 €, (tavahind: 30 € ) 

 
Imeline abivahend külmal talve ajal. 
 
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. 



7. AALOE GEEL 250 ml, SOODUSHIND: 14 € (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.  
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

 
 
8. Aaloe kamprikreem 150ml, soodushind: 22 €, (tavahind: 26 € ) 
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. 
 


