
Juulikuu  2020 soodustused! 
 
1. BIOSWIPE MULTI CLEAN 500ml, SOODUSHIND: 15 € (tavahind: 20 € ) 
 
 

500ml Multi Cleani puhastusainekontsentraadist saab 31 pudelitäit (400 ml) lahust. 

 
Valmislahuse pudeli hinnaks tuleb 0,48 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 kasutamiseks 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 € 
 
 
Näide: Grilli puhastamine, abiks Multi Clean+Bou Boul 
 

 
 

 
 

2. BIOSWIPE  HAND GEEL 100ml, Soodushind : 7 €  (tavahind: 10 €) 
 

Probiootikume sisaldav käte desinfitseerija. 
Hand Gel on õrn probiootikume sisaldav geel pikaajaliseks kätehügieeniks. 
Niisutab nahka, ei kuivata nahka. Ei jäta nahka kleepuvaks. 

Hand Geeli toimimise põhimõte on kaheastmeline: 
• Alkohol (65%) alandab koheselt bakterite taset nahal 
• Probiootikumid jäävad nahale, et pakkuda pikaajalist kaitset kahjulike bakterite vastu. 
Geeli toime kestab mitmeid tunde. Hand Geel parandab käte naha mikrofloorat. 

Kasutamine: hõõru kuivadesse kätesse u. 3ml geeli, sealhulgas sõrmede vahele ja 
sõrmeotstele vähemalt 30 sekundit, kuni alkohol on täielikult aurustunud. Enne kasutamist 
loksutage pudelit. 



 
3. BIOSWIPE Laundry Liquid – pesugeel.  SOODUSHIND: 15 € (TAVAHIND: 20 € ) 
 
750ml Laundry Liquidi-kontsentraadist saab 50-75 masinatäit pesu pesta =  20 - 30 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. Samal põhjusel ei kasutata Swipe Balli (pesuvärskendajat) Laundry Liquidiga 
pestes. 

 
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. SILK 750ml, SOODUSHIND: 15 €   (TAVAHIND: 20 € ) 
 
750ml pesuainekontsentraadist jätkub 75 pesukorraks.  
Pesukorra hinnaks kujuneb 0,20 euro senti. 
 
Silk on kõrgelt kontsentreeritud, neutraalne aine õrnpesu pesemiseks nii 
käsitsi kui masinaga – eriti just imikute pesu, siidi, villa 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. 

 
 
 

 
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. SWIPE BALL  Soodushind : 19 €  (tavahind: 23 €) 
 
Swipe ball™ looduslikuks antibakteriaalseks pesupesemiseks: 
- bioaktiivne, sisaldab looduslikku hõbedat 
- takistab higilõhna tekkimist 2 päeva jooksul 
- kestab 160 pesukorda 
 
Mis on Swipe ball™ ? 
Swipe ball™ on innovatiivne ja looduslikult mõjuv toode, mis loodi TITK-
instituudi* põhjalike teaduslike katsete tulemusel. Swipe ball™ hävitab 
pesus (masinas ja käsitsi pestavas) olevad bakterid, teeb tekstiilid 
hügieenilisteks ja hoiab nad kaua lõhnatud. 
 
 

Looduslik tõhusus. 
Puhas hõbe on looduslik baktereid hävitav aine, mida kasutati juba vanasti vee desinfitseerimisel. Veega 
kokkupuutumisel vabanevad Swipe ballist™ hõbedaioonid, mis pesemise ajal kinnituvad pesule. Selle 
protsessi tagajärjel bakterid praktiliselt surevad nälga. Hõbedaioonide mõju kestab Swipe balliga™ 
pestud tekstiilidel umbes 10 nädalat. 
Swipe balliga™ pestud riideid kandes vabaneb neist hõbedaioone (higi põhjustatud niiskuse mõjul), mis 
takistavad ebameeldiva lõhna tekkimist 2 päeva jooksul. 
 
Kerge kasutada. 
Pane Swipe ball™ koos pesuga masina trumlisse (masinpesu) või vette (käsipesu) ja pese pesu 
tavalisel viisil. Me garanteerime, et Swipe ball™ toimib täie võimsusega 160 pesukorda. Värviline 
indikaator näitab, millal tuleb kasutusele võtta uus Swipe ball™ 
 
Sisaldab: 
5 g bioaktiivseid smartcel™ kiude 
5% hõbedat= 0,25 g puhast hõbedat 
Igal pesukorral vabaneb pallist miljard miljardit hõbedaiooni 
  
Toode on valmistatud Saksamaal. 
 
 
 
 

7. ÜRDIHAMBAPASTA 150ml, soodushind: 13 € (tavahind: 18 € ) 
 
Eriti kauaks jätkuv kõrgekvaliteediline fluori sisaldav hambapasta.  
Tuubist jätkub õige kasutamise korral 600 pesukorraks. Palju kiitust 
saanud toode. 
Sisaldab igemete ja suu limaskesta eest hoolitsevaid aineid: salvei, 
tüümian, põldosi, aarnika, piparmünt, kummel. 
Praktiline  suur tuub. 
 
Toode on valmistatud Šveitsis. 


