
Head uut Swipe aastat! 
Sellel kuul soodustuses eelmise aasta TOP5 tooted.  
Avasta enda jaoks uusi SWIPE lemmikuid! 
 
 
1. Family White  1kg. SOODUSHIND: 15 €, (TAVAHIND: 18 € ) 
 

1 kg FAMILY WHITE-pesupulbrikontsentraadist saab 67 masinatäit 
pesu pesta =  22 euro 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. 
Väga hästi 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: 1,50 €. 
 
Toode on valmistatud Skandinaavias. 
 
 
 
 
 
2.SWIPE 30:60 pehmetoimeline pesuvalgendi ja värvikirgastaja 500g.  
SOODUSHIND: 14 €  (TAVAHIND: 17 € )  
 
Et plekid ei rikuks meie riideid, kasuta plekieemaldajat-värvikirgastajat 
30:60. 

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 pesupulbri 
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 pesupulbriga,  

tugevatele plekkidele (nt. valged sokid) 
 jooksukingade leotamiseks 
 vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks 
 roostevaba terasest nõude pesuks 
 kalavõrgud 
 portselan- ja plastnõud, termosed – kohvi ja teetassid puhtaks 
 saunalava valgendamiseks  
 vuugivahede puhastamiseks 
 
 
 
 
3. BIOSWIPE Laundry Liquid – pesugeel.  SOODUSHIND: 18 € (TAVAHIND: 22 € ) 
 
750ml Laundry Liquidi-kontsentraadist saab 50-75 masinatäit pesu pesta =  24 - 36 senti/pesu 
Doseering 10-15 ml vahendit pesupalli ühe masinatäie kohta. 

 
BioSwipe Laundry Liquid on uue põlvkonna pesuaine, 
kus traditsioonilisele pesutehnoloogiale lisaks 
kasutatakse arenenud biotehnoloogiat, probiootikume. 
Laundry Liquid on säästva arengu põhimõttel riiete 
pesuks väljatöötatud tõhus lahendus, mis samas hoiab 
ka pesumasina heas korras. 
Laundry Liquid sobib enamusele kodus pestavale 
pesule: valgetele kangastele, värvilistele ja 
mustadele tekstiilidele (sini-must.valge). Toode 
sisaldab uusimaid tooraineid, mis toimivad tõhusalt juba 
madalatel temperatuuridel (30˚C - 40˚C - 60˚C). Nendest 
kõrgemaid temperatuure ei soovitata kasutada, kuna see 

nõrgestab probiootikumide toimet.  
 

Laundry Liquid sisaldab probiootikume, mis 
hakkavad pesu ajal tootma erinevaid ensüüme pesu 
mustusastme põhjal. Need ensüümid parandavad 
oluliselt pesutulemust ja samal ajal hoiavad 
pesumasina torustiku, filtrid ja pumbad puhtana ja 
funktsioneerivana ning aitavad kaasa reovee 
looduslikule puhastumisele. 
Osa probiootikume jääb pesu sisse pärast pesemist ja 
need ennetavad/takistavad erinevate halbade lõhnade 
(higi jne.) teket, kui tekstiil on võetud kasutada.   
 
 



4.SOMTHIN ELSE 500ml. SOODUSHIND: 12 € (TAVAHIND: 15 €) 
 
500ml Somthin´Else puhastusainekontsentraadist saab 6,25 pudelitäit (400 ml ehk  4L) lahust. 
Segu hinnaks tuleb 1,9 € 
 

 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.- €    
 
 
5. Salux massaažirätik. SOODUSHIND: 9 € (TAVAHIND: 12 €) 

Salux – massaažirätik on suurepärane ja meeldiv 
kingitus!    

 
Nailonist valmistatud SALUX  rätik on vastupidav 
(ELUIGA ÜLE 10 AASTA) ja hügieeniline, kerge 
puhastada. 
Massaažirätiga hõõrumisel kooruvad nahalt pindmised 
surnud rakud ja see soodustab naha uuenemist. 
Kiiresti kuivav rätik on ideaalne ka keha kuivharjamiseks, 
kuna selle käigus kiireneb vereringe ning nahk vabaneb 
laguproduktidest. 
Värvivalikus roosa, kollane ja sinine rätik. Kõik sama 
tugevusega. 

 
Kasutamine: 
• Hea abivahend näokoorimiseks 
• Ideaalne kuivharjamiseks 
• 100 C saunakuumuses paneb vereringe käima 
• Jalgade massaažiks 
• Istumisaluseks saunas, on hügieeniline 
• Nõude pesemiseks - SALUX-lina võib lõigata 2-3 osaks ja ääred palistada. See on hügieeniline ja 
piisavalt kare eemaldamaks mustust nõudelt. 
• Sobib kingituseks lille asemel 


