
KODU HEAOLU
PROBIOOTIKUMIDEGA

Biotehnoloogia muudab traditsioonilist puhastust
BIOSWIPE toodete valmistamisel kasutatakse ainulaadse biotehnoloogia erinevaid tehnikaid,

mille eesmärgiks on perfektse puhtuse saamine, lõhnade eemaldamine ja pindade kaitse

uuesti ladestuva mustuse eest.

BioSwipe toodete regulaarsel kasutamisel lisanduvad puhastatavale pinnale tervist toetavad

probiootikumid.

Erinevalt traditsioonilisest puhastusmeetodist, mis hävitab nii head kui halvad bakterid, lisavad

BioSwipe tooted õhku häid baktereid, mis puhastavad ja eemaldavad väga efektiivselt rasva,

valgu ja tselluloosi mustuse.

BIOSWIPE tootesari on ääretult turvaline kasutajale, puhastatavale pinnale ja loodusele.

BioSwipe Multi Clean 
Bioloogiline üldpuhastusaine

Multi Clean on eriti efektiivne bioloogiline universaalne

puhastusaine kontsentraat, mis puhastab ja eemaldab

mustuse ja rasva paljudelt tööpindadelt - põrandad,

seinad, õhupuhastid, grillid, ahjud jne. Aine regulaarsel

kasutamisel lisandub koju palju häid bakterid, jättes

vähem elamispinda kahjulikele bakteritele.

Multi Clean sobib kasutamiseks nii kodus kui ka

kohvikutes, restoranides, hotellides, tööstusettevõtetes,

koolides, lasteaedades jne.

Kasutamine
Kontsentraat lahjendatakse pihustipudelisse:

1 osa Multi Cleani kontsentraati ja 24

osa vett (1-24). Seda võib lahjendada ka ämbrisse:

4-20 ml Multi Cleani 1 liitri vee kohta. Lahuse

tugevus sõltub kasutuskohast. Pihusta pinnale ja pühi.

Toote pH =10,5

Pakendi suurus 500 ml Populaarne
toode
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BioSwipe Sanit

BioSwipe Handy

Sanitaarpindade bioloogiline puhastusaine

Bioloogiline nõudepesuvahend
käsitsi nõudepesuks

Sobib kõikidele sanitaarpindadele. Puhastab, annab läike,

eemaldab ebameeldiva lõhna ja selle tekke allika.

Kasutada WC ja vannitubade puhastamiseks –

kraanikausid, duššid, kraanid, torud, seinad, uksed,

kanalisatsiooniaugud. Sobib email-, keraamilistele, kroom-,

roostevaba ja klaaspindadele.

Jätab pikaks ajaks meeldiva lõhna.

Kasutamine
Kontsentraat lahjendatakse veega: 1 osa kontsentraati

+ 9 osa vett pihustipudelisse.

Pihusta pinnale, pühi puhtaks ja loputa.

Kanalisatsiooniaukudesse võib halva õhu likvideerimiseks

valada kontsentraati u.10 ml.

Toote pH = 5

Pakendi suurus 500 ml

Handy sisaldab 99,5% taimseid aineosasid. Handy on

vedel nõudepesuvahend, mis peseb efektiivselt, 

eemaldab rasva ja ei jäta keemilisi jääkaineid nõudele. 

Toode ei sisalda lõhna- ega värvaineid.

Handy on kontsentraat ja seda doseeritakse ainult 3

ml 5 liitri vee kohta. Handyt võib lahjendada

lahjendus- või pihustipudelisse: 1 osa Handyt ja 4

osa vett. Handys sisalduvad bioloogilised aineosad

garanteerivad, et nõud on alati looduslikult puhtad.

Toote kasutamine ei riku looduskeskkonda ega käte

nahka.

Toote pH = 8,1

Pakendi suurus 750 ml

Lahjendamiseks sobib ideaalselt MIXER-vahupihustipudel.
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Pudelist saab 12,5 valmislahust
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BioSwipe Fresh Air

BioSwipe Laundry Liquid

Bioloogiline õhuvärskendi

Probiootikume sisaldav pesugeel

Väga pika toimega halva lõhna eemaldaja, mis

neutraliseerib lõhna ühe hetkega. Kasutada värske lõhna

tekitamiseks kodus, kontorites, vannitubades ja WC-s,

autodes jne. Kasuta ka prügikastides ja prügikonteinerites

halva lõhna eemaldamiseks. See on suurepärane toode

treeningvahendite värskendamiseks (tossud, spordikott,

kaitsmed jne).

Päikeselise Tahiiti Gardenia lillelõhnaline (õrna lõhnaga).

Samuti on tunda meeldivat apelsinipuu, jasmiini ja vanilje

lõhna nüansse.

Kasutamine
Lahjendada veega: 1 osa kontsentraati + 9

osa vett pritsipudelisse. Kasutatakse pihustades, ühest-kahest

pihustusest piisab.

Toote pH = 5

Pakendi suurus 150 ml

BioSwipe Laundry Liquid on eriti kontsentreeritud probiootikume

sisaldav pesugeel, kus lisaks traditsioonilisele pesutehnoloogiale

kasutatakse arenenud biotehnoloogiat. Probiootikumid hakkavad

pesu ajal tootma erinevaid ensüüme vastavalt pesu mustusastmele.

Need ensüümid parandavad oluliselt pesutulemust ja samal ajal

hoiavad pesumasina torustiku, ltrid ja pumbad puhtana ja

funktsioneerivana ning aitavad kaasa reovee looduslikule

puhastumisele.

Osa probiootikume jääb pesu sisse ka pärast pesemist ja need

hoiavad ära erinevate halbade lõhnade (higi jne) tekke pesu

kandmisel.

Mitmekülgne Laundry Liquid sobib nii valgetele, värvilistele kui

ka mustadele tekstiilidele. Toode sisaldab uusimaid koostisaineid,

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.

Doseering 10-15 ml vahendit pesupalli ühe masinatäie kohta.

Toote pH = 7,5

Pakendi suurus 750 ml

Populaarne
toode

TOP5
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Pudelist saab 75 pesukorda

Pudelist saab 10 valmislahust



BioSwipe Pet Spray

BioSwipe Room Spray

Lemmikloomadele mõeldud probiootiline pihusti

Probiootiline pihusti tubadesse

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

mikrooorat 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 mikrooora 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.

Pakendi suurus 200 ml

BioSwipe Room Spray on mitmekülgne probiootiline

siseruumides kasutatav, õhku pihustatav aine, mis lisab

keskkonda häid baktereid. See võimaldab ennetavalt

vähendada allergeenide riski, ebameeldivaid lõhnu ja

kahjulikke mikroobe.

Room Spray regulaarsel kasutamisel muutub

siseruumide bakteritesisaldus paremaks, see

eemaldab ruumiõhku tekkinud allergeene ja

eluruumide õhu mikrooora muutub

tervislikumaks ja turvalisemaks kogu perele.

Room Spray koostisosad on 100% looduslikud

ja ohutud. Toode sisaldab ainult vett ja

tervislikuks eluruumide õhu mikroooraks

vajalikke valitud probiootikume.

Kasutamine
Kergelt loksutada enne kasutamist.

Pihustada säästlikult. Esialgne annus:

väike pihustus päevas. Edaspidi väike

pihustus iga 3 päeva tagant.

Pakendi suurus 200 ml


