
Jaanuarikuu  2019 soodustused! 
 
 
1. SWIPE 1L aluseline üldpuhastusaine. SOODUSHIND: 16 € (TAVAHIND: 20€ ) 
 
Swipe on majanduslikult kasulik. 
1 liitrist Swipe kontsentraadist saab: 
12,5 pudelitäit tugevat lahust (a 400ml). Pudeli hinnaks: 1,28 eurot 
62,5 pudelitäit normaalset lahust (a 400ml). Pudeli hinnaks: 0,26 eurot 
500 pudelitäit nõrka lahust (a 400ml ). Pudeli hinnaks: 0,032 eurot 
 

 
SWIPE on tõhus, kõrgelt kontsentreeritud biolagunev ja 
veel baseeruv aluseline üldpuhastusaine, mis laguneb 
looduses täielikult. Swipe on mitmekülgne. Sel on palju 
kasutuskohti nii sise- kui välisruumides. 
  
SWIPE kasutatakse tavaliselt pihustatuna. Enne 
kasutamist lahjendatakse eranditult ja alati ainult veega. Biolagunevad puhastusvahendid 
lagunevad looduses täielikult ja seega ei reosta jõgesid ja järvi. 
Lahjendamiseks ja kasutamiseks on olemas mugav kolme pudelpihusti sari (400ml) eri 
lahustele: nõrk, normaalne ja tugev lahus. 
 
91% koostisainetest on taimse päritoluga. 
Toote pH = 11 
 

Toodetud Prantsusmaal. 
 
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. 
 
Lisatarvikud:  

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

 
 
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. UUS pakend 1,1kg, pealt avatav. 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. 
 
 
Näide: Family White + 30:60 – suurepärane kooslus 
vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks, samuti 
spordisokkide, tossude leotamiseks ja pesemiseks ja 
loomulikult igapäevaseks pesupesemiseks. 
 
 
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 (nt. valged sokid) 
§ jooksukingade leotamiseks 
§ vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks 
§ roostevaba terasest nõude pesuks 
§ kalavõrgud 
§ portselan- ja plastnõud, termosed 
§ saunalava valgendamiseks  
§ vuugivahede puhastamiseks 
 
 
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

 


