
 
Aprill on Swipe sünnipäevakuu! Selle puhul pakume: 
 
 
1. SWIPE 500ml aluseline üldpuhastusaine + Bou Boul käsn. SOODUSHIND: 16 € (TAVAHIND: 20 € ) 
 

 
Swipe on majanduslikult kasulik: 500 ml Swipe kontsentraadist saab 6,25 pudelitäit 
tugevat lahust (a 400ml) hinnaga 1,60€ / lahus, 31,25 pudelitäit normaalset lahust (a 
400ml) hinnaga 0,32 € / lahus ja 250 pudelitäit nõrka lahust (a 400ml ) hinnaga 0,04 € 
/lahus. 
  
 kontsentraadi pH on umbes 11 
 see on esimene HomCare toode, efektiivne ja mugav kasutada 
 paljude kasutamisvõimalustega kontsentraat 
 enne kasutamist lahjendatakse veega. lahjendamine toimub pudelpihustitesse 
 lihtne kasutada: pihusta/oota/pühi niiske lapiga/ lase kuivada 
 mitte kasutada marmorpindade puhastamiseks 
 vastab ka kõige rangematele loodushoiu normidele 

 
 
Tugev SWIPE-lahus. Lahjendamine 1:4. 
Kalla 1 dl Swipe-kontsentraati pudelisse ja täida veega. 
Eriti määrdunud, rasvased pinnad, nagu näiteks grillid, kaminad, ahjud ja 
pliidid, rasvafiltrid, ventilatsiooniavad, põhjakõrbenud kööginõud, 
kivipõrandad, ahjuvormid, masinad, mootorid, autod ja autode rehvid, 
rattad, töömasinad ja tööriistad, paadid, muruniidukid, plastmassist aiamööbel, tugevad marja- ja 
puuviljaplekid, haagissuvilad, suusaboksid, värvipintslid, õlipaagid, plekkkatused jne. 
  
Normaalne SWIPE-lahus. Lahjendamine 1:25.  
Kalla 2-3 spl Swipe-kontsentraati pudelisse ja täida veega. 
Sobib igapäevaseks puhastamiseks - põrandad, seinad, laed, uksed, 
aknaraamid, radiaatorid, pestavad tapeedid, lakitud pinnad, kahhelpinnad, 
emailpinnad, vannitoa sisustus, köögitehnika, vaibad, pehme mööbel, 
autopolstrid, istmed, kontoritehnika, vinüülpinnad, üldine plekkide eemaldus. 
 
Nõrk SWIPE-lahus. Lahjendamine 1:200. 
Kalla veidi Swipe-kontsentraati pihustipudelisse, loksuta nii et 
kontsentraati jääks pudeliseintele ja vala ülejäänud kontsentraat tagasi 
ja seejärel täida pihustipudel veega. 
Ettevaatlikku puhastamist nõudvatele pindadele, üldiseks tolmuvõtmiseks. Aknad, peeglid, klaaspinnad, prillid, 
televiisoriekraanid, kristall-lühtrid, ehted, ka vaskesemed, kroomitud esemed, roostevaba teras, 
parkettpõrandad. Sobib auto klaasipesuvedelikuks suvisel ajal. 
 
Toode sisaldab: Mitteioonseid tensiite, fosfonaate, anioonseid tensiite < 5% 
 
Lisatarvikud:  

 Swipe pihustipudelite komplekt, 3 tk. Hind: 12 € 
 Swipe´Else pihustipudel. Hind: 4,50 € 

 
 
BOU BOUL käsn on efektiivne abivahend rasvaste, tugevalt määrdunud pindade ja sissesööbinud mustuse 
puhastamiseks, näiteks roostevabadelt teraspindadelt. 
 
BOU BOUL’i  valmistamisel on kasutatud salajast metallide kooslust, mis teeb selle roostevabaks ja väga 
vastupidavaks.  
Õigel kasutamisel ta ei kriibi kõvasid pindasid. 
Bou Bouli soovitati kasutada kevadel värske kartuli ja porgandi koorimiseks. Bou Bouli saab kergelt puhtaks 
kastes selle korraks täiesti keeva vette. Bou Bouli on puhastatud ka nõudepesumasinas pestes. 
Dušikabiini, leiliruumi klaasuste puhastamine, kamina klaaside puhastamine – 2x kuus Sanit´Else segu + Bou 
Boul käsn – 2 min. dušikabiin puhas, eemaldab veekareduse. 



 
2. 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. 
 
 
 
3. UUS TOODE! FAMILY COLOR 1L  – pesugeel.  SOODUSHIND: 15 € 
(TAVAHIND: 19 € ) 
 
Family Color 1L pesuainekontsentraadist jätkub 67 pesukorraks. Pesukorra 
hinnaks kujuneb 0,22 €.  
 
Family Colour on lõhnatu ja värvaineteta kontsentreeritud  pesugeel, mis on spetsiaalselt 
välja töötatud värvilise ja tumeda pesu pesemiseks. Toode sisaldab aineosasid,  mis 
tagavad värvide püsimise kangal ja tekstiilide värvid püsivad kirkana.  
 
Family Color eemaldab mustuse ja peseb tõhusalt temperatuuridel 30–60 kraadi. Tänu 
väikesele doseeringule (min.15ml) piisab pudelist koguni 67 pesukorraks.  
 
Kasutamiseks mugav käepidemega pudel. 
Vajalikud lisatarvikud:  pesupall+mõõtur. Hind: 1 € 
 
 
 
4. UUS PAKEND! SWIPE 30:60 PEHMETOIMELINE PESUVALGENDI  JA  
VÄRVIKIRGASTAJA 500g.  SOODUSHIND: 12 €   (TAVAHIND: 15 € )  

 
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 White’i 
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 WHITE’ga,  

tugevatele plekkidele (nt. valged sokid) 
 jooksukingade leotamiseks 
 vaipade, mattide leotamiseks, pesemiseks 
 roostevaba terasest nõude pesuks 
 kalavõrgud 
 portselan- ja plastnõud, termosed 
 saunalava valgendamiseks  
 vuugivahede puhastamiseks 
 
 
 
5. Family White  1kg. SOODUSHIND: 14 €, (TAVAHIND: 17 € ) 
 
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. 



 
 
6. BIOSWIPE PIPE CLEAN 1L, SOODUSHIND: 15 €   (TAVAHIND: 18 € )  
  

ÄRAVOOLUTORUDE BIOHOOLDUS. 
 Bioloogiline vedel geel pidevaks äravoolutorustiku hoolduseks ja 
kergete ummistuste avamiseks.  
  
Äravoolutorustike keskkonnasäästlik, efektiivne ja pikaajaline 
hooldus.  Lagundab orgaanilisi aineid. Kõrvaldab halvad lõhnad. 
Eemaldab ummistusi. Kerge kasutada. Sisaldab valitud 
mikroorganisme, mis sulatavad torudesse kogunenud orgaanilised 
ained. Eeterlikud õlid annavad hea karge ja puhta lõhna.  
  
KASUTAMINE  
Kasutuseks valmissegu.  
Jooksev hooldus: Vala 20 ml kõikidesse kanalisatsioonitorudesse -  
valamu, WC ja põranda äravoolutorusse vannitoas, köögis jne. ja 
seda iga nädal pärast tavapärast puhastamist.  
Kergete ummistuste avamine: Vala 100 ml ummistunud torusse 
järjestikku 3 päeva.  

  
Soovitame BioSwipe Saniti vannitubade ja tualettruumide tavapäraseks puhastamiseks. Ärge kasutage 
bakteritsiide (bakteritõrjevahendit) kaks tundi enne või pärast hooldust, kaitsmaks PIPE CLEAN toimet. 
 
 
 
 
 
 
7. Aaloe kamprikreem 150ml, soodushind: 20 €, (tavahind: 26 € ) 
Aaloe kamprikreem on eriline nahahooldustoode. Kamper kiirendab vereringet ja aitab vältida põletikke, 
infektsioone. Kreem sisaldab  Aaloet, kamprit ja eukalüptiõli. Kamprikreem sisaldab 4,5% kamprit. Kreemil on 
tugev ürtide lõhn, mis hajub kiiresti. Kreem imendub kiiresti. Vastab looduskosmeetika rangetele nõudmistele. 
Toode on valmistatud Soomes. 
 
 
 
Kreem aitab:  
 akne probleemide,  komedoonide vastu 
 ekseemi puhul 
 põletuste puhul 
 kurguvalu puhul, kasutada välispidiselt  
 kinnise nina korral 
 liigesevalu korral, sobib massaažiks 
 kõrva- ja hambavalu korral, kasutada välispidiselt 
 rebendite korral 
 tuulerõugete puhul 

 psoriaasi puhul 
 tursete korral 
 peavalu puhul 
 lõhenenud kannadele ja 
varbavahedele 
 külmadele jalgadele  
 putukate hammustuste vastu 
 külmetuse korral, kantakse 
rinnale ja seljakule  

 
 
 
 
Kamprikreemi ei tohi kasutada alla 2-aastastele lastele ja astmaatikutele rindkere piirkonnas, samuti ei tohi 
seda kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal.  Kreemi ei tohi määrida  naiste / tüdrukute rindade 
piirkonnale, sest sellel võib olla mõju piimanäärmetele. 


