
Maikuu 2019 soodustused! 
 
 
1.Somthin Else 500ml. SOODUSHIND: 10 € (TAVAHIND: 13 €) 
 
500ml Somthin´Else puhastusainekontsentraadist saab 6,25 pudelitäit  
(400 ml ehk  4 L) lahust. 
Segu hinnaks tuleb 1,6 € 
 
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.  

 
 

UUS pakend 500ml! 
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.- €    
  
2. BIOSWIPE FRESH AIR 150ml - bioloogiline õhuvärskendi 
SOODUSHIND: 16 €   (tavahind: 20 € ). 
 
Ühest FRESH AIRI kontsentraadipudelist saad vähemalt 10 valmislahust  
kasutamiseks! Lahuse hinnaks kujuneb 1,60 eurot. 
 
Väga pika toimega halva lõhna eemaldaja. Neutraliseerib lõhna ühe hetkega. 
Kasutada kodus värske lõhna tekitamiseks elutubades, kontorites, vannitubades, 
WC-s, autodes jne. Kasuta ka prügikastides ja prügikonteinerites eemaldamaks 
halbu lõhnu. See on ka suurepärane toode  treeningvahendite värskendamiseks 
(tossud, spordikott, kaitsmed  jne.). 

 
Päikselise Tahiti Gardenia lillelõhnaline, 
aga väga õrna lõhnaga. 
Samuti sisaldab meeldivat apelsinipuu, jasmiini ja vanilje lõhna 
nüansse. 
Lahjendada veega  - 1 osa kontsentraati + 9 osa vett pritsipudelisse. 
Kasutatakse pihustades – 1-2 pihustusest piisab.  
Naudi värsket lõhna! 
Toote pH = 5 
BioSwipe tooted on turvalised kasutajale, loodusele ja puhastatavale 
pinnale. 
 
Vajalikud lisatarvikud:BioSwipe Fresh Air - pritsipudel. Hind: 3 € 

 
 



3. BIOSWIPE MULTI CLEAN 500ml, SOODUSHIND: 16 € (tavahind: 20 € ) 
 

500ml Multi Cleani puhastusainekontsentraadist saab 31 pudelitäit (400 ml) lahust. 
Valmislahuse pudeli hinnaks tuleb 0,52 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. BIOSWIPE Pet Spray 200ml, SOODUSHIND: 16 € (tavahind: 26 € ) 
 

Kellele soovitada Pet Sprayd? Kas sul on tuttavaid, kelle 
lemmikloom kannatab nahaprobleemide käes või tunned 
pere, kus keegi on allergiline lemmiklooma suhtes?  
 
BioSwipe Pet  Spray on probiootiline aine, mis aitab aktiivselt 
kõrvaldada lemmiklooma allergeene ja selle kaudu vähendada 
inimese allergilise reaktsiooni riski.  
 
Paljudel lemmikloomadel on nahaprobleeme või allergiaid. Nende 
nahk ja karv kogub kergesti mustust, allergeene ja muid kahjulikke 
mikroorganisme. 
 

Pet Spray hoiab lemmiklooma naha ja karva võimalikult puhtana. Tootes sisalduvad probiootikumid 
eemaldavad allergeene, hoiavad karvkatte tervet mikrofloorat ja vähendavad halbade bakterite olemasolu. 
 
BioSwipe Pet Spray korrapärane kasutamine on lisaks 
lemmikloomadele kasulik ka inimestele, kes on allergilised 
loomakarvadele. Sellepärast on Pet Spray väärtuslik lahendus neile 
peredele, kus pereliikmed on allergilised lemmikloomade suhtes. 
 
Pet Spray koostisosad on 100% looduslikud ja ohutud nii loomadele 
kui inimestele. Toode sisaldab ainult vett ja lemmikloomade tervisliku 
mikrofloora hoidmiseks vajalikke valitud probiootikume. 
 



Kasutamine: Pihusta toodet säästlikult loomale ja kohtadesse, kus loom sageli veedab aega. Hoolitse, et 
pihustatav pind ei liguneks ainest. Esimesel nädalal kasutage toodet kord päevas, edaspidi pihustada kaks 
korda nädalas. 
 
Toode on valmistatud Prantsusmaal. 
 
 
 
5. BIOSWIPE  CAR WASH 500ml, Soodushind : 15 €  (tavahind: 20 €) 
 
Kevad käes. Lööme autod läikima! 
 
BioSwipe CAR WASH on bioloogiline puhastusaine autode, mootorrataste ja paatide/jahtide puhastamiseks. 
BioSwipe CAR WASH on kontsentreeritud, keskkonnasäästlik ja väga tõhus.  
 
Kontsentraadist saab 20 korda masinaid pesta! 

 
Car Wash puhastab tõhusalt, kuid õrnalt ja annab pinnale 
läike. Samuti ei eemalda see aine vaha auto pinnalt.  
Car Wash sobib hästi ka puupindadele ja seda saab 
kasutada jahtide tiikpuuga kaetud tekipindade 
puhastamiseks.  
Car Wash sisaldab ka keerulisemat mustust eemaldavaid 
mikroorganisme ja selle koostisosad on vähemalt 96% 
taimsed või bioloogilised.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasutamine: Car Wash lahjendatakse 25 ml / 5 liitri vee kohta.  
Seda saab kasutada ka survepesuris (doseering 10 ml/ 5 l vee 
kohta).  
Pakendi suurus 500ml. 

 
 
 
 
 
 
 
6. BIOSWIPE Laundry Liquid – pesugeel. SOODUSHIND: 16 € (TAVAHIND: 20 € ) 
 
750ml Laundry Liquidi-kontsentraadist saab 50-75 masinatäit pesu pesta =  21 - 32 senti/pesu 
 
BioSwipe Laundry Liquid - probiootikumid riiete pesus 
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 pasule: 
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 temperature 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. 
 
Pakendi suurus 750ml. Doseering 10-15 ml vahendit pesupalli ühe masinatäie kohta. 
 
 
7.Classic Body Shampoo 250ml + Salux massaazirätik. SOODUSHIND: 15 € (TAVAHIND: 22 €) 

Body Shampoo ja Salux – massaažirätik on suurepärane ja meeldiv kingitus 
♦ neile, kes harrastavad palju treenida 
♦ kuiva naha korral – kehakreemide kokkuhoid 
♦ liigesepõletikkude, liikumisraskuste puhul, reumaatikutele 
♦ vanematele inimestele, kel nahk juba õhenenud  
♦ sünnipäevakingiks, erinevate tähtpäevade puhul  
 
 
BODY SHAMPOO on raviv šampoon kogu kehale, milles sisalduv Aloe 
Vera hoiab naha heas korras. Pehmetoimeline BODY SHAMPOO 
sobib ka tundlikule nahale. Ei kuivata, vaid jätab naha pehmeks ja 
lõhnavaks. BODY SHAMPOO ei sisalda seepi. Aitab nahal hingata. 
 
Tänu Aloe Vera sisaldusele omab nahka rahustavat ja pehmendavat 
toimet. Kuna pesukreemi pH on 4,5-5,5 - sama, mis nahal, siis säilib 
pesemisel naha loomulik happesus, samuti ei ärrita nahka. Sisaldab 
samu pindaktiivseid aineid, mida beebide hooldussarjad.  
Kookosõli sisaldus annab rohke ühtlase vahu ja takistab  naharasu kadu, ei kuivata. 
 
Sobib ideaalselt kuivale nahale. Pärast pesu nagu polegi vaja ihu kreemitada, ihu tundub nii pehme ja siidjas. 
Body Shampoo vahutab hästi isegi karedas ja soolases vees.  

Body Shampoo sobib ka habemeajamiseks. 
 
Body Šampooni ei tohi lahjendada, kuna sisaldab väga vähe säilitusaineid. 
Sobib kasutamiseks kogu perele - imikutest täiskasvanuteni. Naturaalse lõhnaga. 
 
SOBIB KÕIGILE NAHATÜÜPIDELE!             

SALUX-massaažirätik - Nailonist valmistatud rätik on vastupidav(ELUIGA ISEGI 14 AASTAT) 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.  
 
SALUX massaažirätiku kasutamine vähendab BODY SHAMPOO kulu ja teeb pesemisest naudingu. 
 
Kasutamine: 
♦ Hea abivahend näokoorimiseks 
♦ Ideaalne kuivharjamiseks - 100 C saunakuumuses paneb vereringe käima 
♦ Jalgade massaažiks 
♦ Isumisaluseks 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 



 
 
8. AALOE JOOK 1L. SOODUSHIND: 18 € (tavahind: 22 €) 
 
Paljud hea tervisega inimesed joovad igal hommikul mahla või veega supilusikatäis Aaloe jooki. Osad 
ütlevad, et neil on rohkem energiat, nende seedimine on korras ja tunnevad end tervemana kui varem. 
 
Aloe Vera jook on looduslik toitainelisand. 
Aloe Vera Drink on valmis aaloe jook tarvitamiseks 
kas sellisena või mahlaga segatuna 1 supilusikatäis 
(15 ml) kaks korda päevas. Aloe Vera Drink 
sisaldab 99,4% ACTIValoed™. 
Suurepärane toidulisand igapäevaseks 
kasutamiseks. Liitrisest pudelist jätkub ühele 
inimesele kuuks ajaks (30 ml päevas). 
Avatud pudelit soovitatakse hoida külmutuskapis 
ning lastele kättesaamatus kohas. 
Aloe Vera ei ole ravim vaid tervislik 
loodustoode. 
 
Aaloe jook aitab väsimuse, seedimisprobleemide, keha haavandite, kõhukinnisuse, jämesoolepõletike, 
liigesepõletike, allergia, ülesöömise ja menstruatsioonivalude korral. Immuunsussüsteemi tugevdaja. 
 
Niisiis juua üks väike kogus Aaloe jooki oleks üks tark tegu, mida võiksime teha, eriti kuna see ei kahjusta 
organismi. 
 
Toode on valmistatud Rootsis. 


