
Oktoobrikuu  2020 soodustused! 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
Koositsained on 85% taimse päritoluga. 
 
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. 
 
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. BIOSWIPE MULTI CLEAN 500ml, SOODUSHIND: 15 € (tavahind: 20 € ) 
 
Multi Clean puhastab ja eemaldab mustuse ja rasva paljudelt tööpindadelt , näiteks. põrandad, 
seinad, õhupuhastid, grillid, ahjud jne. Multi Clean sobib kasutamiseks kodudes, kohvikutes, 
restoranides ja hotellides, tööstusettevõtetes, koolides, lasteaedades jne. Aine regulaarsel kasutamisel  
lisandub koju palju häid bakterid, samas kui inimestele kahjulikele bakteritele jääb vähem elamispinda. 
 

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.  
 
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 € 
 
 
 

Näited: Multi Clean on ideaalne kaminaklaaside, 
klaaslaudade ja teiste klaaspindade, külmkappide, 
dušiklaaside ja saunauste, kangast mööbli, 
kraanikausside, köögi tööpindade jne. puhastamiseks. 
Kasuta koos Mifi-puhastuslappidega.  
Grilli puhastamine, abiks Bou Boul. 
 
 
 



3. FAMILY WHITE - pesupulber 1kg. SOODUSHIND: 14 €, (TAVAHIND: 17 € ) 
 
Valged ja heledad riided, voodipesu, käterätid pese puhtaks Family White 
pesupulbriga.   

 

1 kg FAMILY WHITE-pesupulbrikontsentraadist saab 67 masinatäit 
pesu pesta =  21 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. 
See pesupulber on  veel paremini 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 €. 
 
Toode on valmistatud Skandinaavias. 

 
Näide: Family White + 30:60 – suurepärane kooslus vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks, 
samuti spordisokkide, tossude leotamiseks ja pesemiseks ja loomulikult igapäevaseks pesupesemiseks. 
 
 
 

4. UUS PAKEND! SWIPE 30:60 pehmetoimeline pesuvalgendi ja värvikirgastaja 500g.  
SOODUSHIND: 12 €   (TAVAHIND: 15 € )  
 
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 

 
 
5. CRYSTAL TABS all in 1, 80tk. Nõudepesumasinatabletid.   

SOODUSHIND: 22 €   (TAVAHIND: 26 € )  

 
Kasuta Crystal Tabse - tulemuseks kristalselt 
puhtad ja kirkad nõud! 

Swipe Crystal Tabs on tõhusad, 
veeslahustuvasse kaitsekilesse pakendatud 
nõudepesumasina tabletid. 
Nõudepesumasina tablett, mis sisaldab lisaks tõhusale pulbrile ka nõudele sära 
lisavat loputusvahendit. 

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. BIOSWIPE  HAND GEEL 100ml, SOODUSHIND: 8 €  (tavahind: 10 €) 
 

Kõik tervise heaks! 
Lase headel bakteritel enda eest võidelda!  

BioSwipe 100 ml kätegeel on selleks ideaalne toode.  Mahub nii taskusse, koolikotti kui 

ka käekotti. Üks kätegeel varu autosse  

Probiootikume sisaldav kätegeel on pehmetoimeline ja tagab käte ideaalse kauakestva 
puhtuse.  

65% alkoholi sisaldav geel on kombineeritud probiootiliste bakteritega. 
Hand Geeli toimimise põhimõte on kaheastmeline: 

Alkohol alandab koheselt bakterite taset nahal 

Probiootikumid jäävad nahale, et pakkuda pikaajalist kaitset kahjulike bakterite vastu. 



Hand Geel parandab käte naha mikrofloorat.  

Geeli toime kestab mitmeid tunde. 
Geel hooldab, niisutab ja värskendab nahka, puhastab seda ilma vett kasutamata, kusjuures käed 
muutuvad meeldivalt pehmeks. Toode ei kuivata nahka ega kutsu esile allergilisi reaktsioone.  

Püsikliendid kiidavad! Proovi sinagi!  
 

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

 
7. AALOE GEEL 250 ml, SOODUSHIND: 16 € (TAVAHIND: 20 € ) 
 
Uuenenud pumppudelis Aaloe Geel on sama mitmekülgne kui loodus ise.  
Aaloe Geel on aastatega saanud NaturCare sarja kõige populaarsemaks tooteks. 
Selle toote on võtnud omaks sportlased, vanemad inimesed ja lapsed, pereemad ja pereisad. Aloe 
Vera on puhas ja rasvata geel leevendamaks naha ja lihaste probleeme. Aaloe Geel sobib kõigile, kellel 
on allergilisi ihuprobleeme. 
Aitab leevendada lihasvalusid, aitab punetuste ja hõõrdumiste korral, aitab päikesepõletuse 
vastu. Leevendab vigastuste valu - nikastused, muhud, sinikad kaovad kiirelt. Soovitame 
kasutada massaažijärgseks hoolduseks. 
 
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. 
 
Aaloe Geel on Aloe Vera kontsentraat, roheline želeetaoline emulsioon. pH 4,5 … 5,5.  
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.  
 
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 


