
Head uut Swipe aastat! 
Alanud 2021 aastal avasta enda jaoks uusi SWIPE lemmikuid! 
 
Siit tulevad selle aasta esimesed soodustused: 
vannitubade haldjas Brite 500ml, uuenenud pakendis Aloe Geel 250ml ja lõpumüügi tooted: Silk 
750ml ja Crystal Tabs, all in 1, 80tk. – nõudepesutabletid. 

 
 

1.BRITE  500ml. SOODUSHIND: 10 € (tavahind: 13 €) 
 
BRITE on  asendamatu puhastusaine vannitubade, sauna ja 
teiste niiskete ruumide hooldamiseks. Brite on väga hea 
vahend ka alumiinium-, vask- ja messingpindade ja – esemete 
puhastamiseks. 
 
BRITE on vedel, happeline puhastusainekontsentraat, mis 
lahjendatakse enne kasutamist veega. BRITE on lubja-, rooste- ja 
alumiiniumsadestuste eemaldamiseks. Sadestusi ei ole võimalik 
eemaldada neutraalsete ja aluseliste ainetega.  
 
Koositsained on 85% taimse päritoluga. 

 
 
 

 
 
 
BRITE sisaldab mitmeid erinevaid happeid ja seetõttu on ta mõju 
mitmekülgne ning efektiivne. BRITE on eriline happeline puhastusaine, 
mida ei ole tarvis neutraliseerida. Veega loputamisest piisab. Toimimise 
aeg on 1 minutist kuni 1 tunnini, sõltuvalt sellest, kui määrdunud 
puhastatav pind on. Puhastatavad pinnad niisutatakse enne 
töötlemist ja loputatakse pärast töötlemist hoolikalt. Kasuta 
vahustavat pihustipudelit, siis BRITE püsib kauem puhastataval pinnal ja 
mõju on tõhusam. Puhastades BRITE-ga kasutage kindaid. Toote pH = 
1,2. 
BRITE mõjub efektiivselt 
Vannitoad 
Vannitoa seintele ladestunud mineraalained soodustavad seente ja 
bakterite paljunemist. Korralik puhastamine 4 korda aastas kõrvaldab 
setted ja hoiab vannitoa puhtana. 
WC-poti pesemine: sulge vesi, lase veest tühjaks, pihusta tugevat Brite-lahust, lase mõjuda, eemalda 
harjaga rooste jm. sadestused ja loputa. Uue vajaduse korral toimi samamoodi. Ummistunud dušisegisti 
sõela puhastamine: pihusta sõelale tugevat Brite-lahust. Lase mõjuda ja loputa. 
SWIPE PUHASTUSSARI – KODU ÜLDPUHASTUS 
KASUTAMINE 
 
Tugev BRITE-lahus (1 osa 
BRITE’i + 4 osa vett) 
Eriti raskete setete ja rooste 
eemaldamiseks 

mineraalsadestused 
WC-pott 
Kraanikauss 
WC-veepaak 
Kraanikausi sõel 
Dušisegisti sõel 
Kroomitud, kergelt 

roostesed pinnad 
Auto alumiiniumveljed 

Jalgrattad 
 
Normaalne BRITE-lahus (1 
osa BRITE’i + 9 osa vett) 

Kahhelpinnad 
Sauna klaasuksed 
Veekraanide 

ümbrused 
Messingist või vasest 

kaminaesine 
Muud messing ja 

vaskpinnad, roostevabad 
teraspinnad 

Roostene riietus 
Pesumasina puhastus 
Praeahjud (abiks Bou 

Boul 
 
Nõrk BRITE-lahus (1 osa 
BRITE’i + 19 osa vett) 
 

Plaatide vuugitäidiste 
puhastamiseks 

Messing- ja vaskehted

 
500ml BRITE puhastusainekontsentraadist saad: 

6,25 pudelitäit (400ml) tugevat BRITE-lahust = 1,60 € / lahjendus 
12,5 pudelitäit (400ml) normaalset BRITE-lahust = 0,80 € / lahjendus 

25 pudelitäit (400ml) nõrka BRITE-lahust = 0,40 € / lahjendus 

 



Mõjumise aeg mõnest minutist kuni 60 minutini.   
Toode on valmistatud Prantsusmaal. 
 
Vajalikud lisatarvikud: Brite pihustipudel 400ml. Hind: 4,50 € 
      Sanit Else pihustipudel 500ml. Hind: 4,50 € 
 

Sanit Else lahjenduspudelisse võid kergelt valmistada lahuse sanitaarpindade igapäevaseks 
puhastamiseks - WC, vannid, kraanikausid, dušikabiinid. Lahus: Vala pudelisse 1/3 Brite + 1/3 
Somtin´Else ja lõpuks 1/3 vett. Loksuta alati enne kasutamist. Ja sul on valmis puhastusaine. 
Kanna puhastatavale pinnale, lase toimida paar minutit, puhasta kergelt ja loputa.  
 
 

 
2. SILK 750ml, SOODUSHIND: 16 €   (TAVAHIND: 20 € ) – LÕPUMÜÜGIS! 

 
750ml pesuainekontsentraadist jätkub 75 pesukorraks.  
Pesukorra hinnaks kujuneb 0,21 euro senti. 
 
Silk on kõrgelt kontsentreeritud, neutraalne aine õrnpesu 
pesemiseks nii käsitsi kui masinaga – eriti just imikute 
pesu, villa, siidi 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. 

 
 
Kasutamine: Kontsentraati doseeritakse pesupalli 10ml / 3-4 
kg pesu peale. Käsitsi pesuks 10ml 10 liitri vee kohta. 
 
Vajalikud lisatarvikud:  pesupall+mõõtur. Hind: 1 € 
 
Toode on valmistatud Taanis. 

 
 
 
3. CRYSTAL TABS all in 1, 80tk. Nõudepesumasinatabletid.   
SOODUSHIND: 20 €   (TAVAHIND: 26 € )  - LÕPUMÜÜGIS! 

 
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! 

Pesukorra hinnaks kujuneb 0,25 euro senti. 

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. 

 



 

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.  

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 


