
BioSwipe-sari

 Majanduslikult kasulik
Tooted on kontsentraadid ja neid 
lahjendatakse veega enne kasutamist.

 Efektiivne
Tooted sisaldavad bioloogilisi 
pindaktiivseid aineid, millel on väga hea 
puhastusvõime.

 Turvaline
Tooted ei sisalda ohtlikke kemikaale ja 
on nii loodus- kui ka kasutajasõbralikud.



Bioloogilised
pindaktiivsed ained

 100 % looduslik

 100 % ohutu kasutajale ja 
looduskeskkonnale

 100 % biolagunev

 100 % taastuvenergia/taaskasutatav

 Sadu kordi efektiivsem kui tavaline 
pindaktiivne aine



BioSwipe Laundry Liquid
 Pesugeel, kuhu on lisatud häid baktereid ehk 

probiootikume. 
 Sobib valge-, kirju- ja tumeda pesu 

pesemiseks.
 Peseb tõhusalt juba 30 C temperatuuri 

juures.
 Tänu probiootikumidele pesu püsib kauem 

värskena, puhtana. 
 Tänu probiootikumidele ka pesumasin ja 

torustik püsivad puhtamana. 
 pH 7,5
 Doseering 10-15 ml
 Tänu väikesele doseeringule 

jätkub pesuainet 
75 masinatäieks.



BioSwipe Fresh Air
 Väga pika toimega halva lõhna eemaldaja, mis 

neutraliseerib lõhna ühe hetkega. 
 Kasutatakse kodus värske lõhna tekitamiseks

elutubades, kontorites, vannitubades, WC-s, 
autodes jne.

 Kasuta ka prügikastides ja prügikonteinerites 
eemaldamaks halbu lõhnu.

 Päikselise Tahiti Gardenia lillelõhnaline, 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!



 Puhastab ja eemaldab efektiivselt mustust ja 
rasva erinevatelt pindadelt kodus.

 Regulaarsel kasutamisel kodudes head 
bakterid lisanduvad ja inimestele kahjulikele 
bakteritele jääb vähem elamispinda. 

 Jätab meeldivalt värske ja puhta lõhna. 
 Kontsentraat lahjendatakse veega 1+24 

pihustipudelisse
 Pihusta pinnale ja pühi 
 Kerge lahjendada mõõtejooni kasutades

BioSwipe Multi Clean 500ml



BioSwipe Sanit
 Sobib kõikidele sanitaarpindadele. 
 Puhastab, annab läike, eemaldab ebameeldiva lõhna ja 

nende tekke allika.
 Jätab pikaks ajaks värske ja puhta meeldiva lõhna.
 Kasutatakse WC ja vannitubade puhastamiseks –

kraanikausside, duššide, kraanide, torude, seinte, uste, 
kanalisatsiooniaukude puhastmiseks. 

 Eemaldab lubja- ja katlakivi ja ennetab ka nende teket.
 Hoiab kanalisatsiooniaugud ja veepaagid puhtamana, 

kergendab nende hooldamist.
 Värske aromaatse männipuu lõhnaga. Apelsinilill ja 

vanilje annavad pehme ja magusa tsitruselise lõhna -
värskuse ja puhtuse lõhna.

 Kontsentraat lahjendatakse veega – 1 osa kontsentraati
+ 9 osa vett pihustipudelisse. 

 Pihusta pinnale, pühi puhtaks ja loputa. 
 Kanalisatsiooniaukudesse võib vahetevahel valada otse

kontsentraati u.10ml
ära võtmaks halba lõhna.



BioSwipe puhastusainete
pH ja kasutamine

BioSwipe Sanit BioSwipe 
Multi Clean

pH 5
WC, vannitoad, 
valamud, vannid, 
kraanid, torustik, 
kanalisatsiooniaugud, 
keraamilised plaadid 
jne.

pH 10,5
Kodu 
üldpuhastuseks, 
köögis tööpinnad, 
kraanikausid, uksed, 
lauad, toolid, seinad, 
põrandad jne. 



 Handy sisaldab 99,5% bioloogilisi/taimseid aineosasid. 
 Handy peseb efektiivselt, eemaldab rasva  ja ei jäta 

keemilisi jääkaineid nõudele. 
 Toode ei sisalda lõhn- ega värvaineid. 
 Handy on kontsentraat  ja seda doseeritakse ainult 3 ml 

5 liitri vee kohta. 
 Handyt võib  ka 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 koorma looduskeskkonda ja ka 
pestes käte nahk püsib tervena. 

 Toote pH = 8,1.
 Toote koostises on kasutatud taimedel baseeruvaid 

aineosasid ja biotehnoloogial välja töötatud 
pindaktiivseid aineid. 

 Toode on valmistatud Prantsusmaal.
 NB! Spetsiaalset lahjenduspudelit Handyle ei ole. 

Lahjendamiseks sobib ideaalselt MIXER-
vahupihustipudel

BioSwipe Handy



 Aloe kamprikreem on eriline 
nahahooldustoode. Kamper kiirendab 
vereringet ja aitab vältida põletikke, 
infektsioone. 

 Kamprikreem sisaldab 4,5% kamprit. Kreemil 
on tugev ürtide lõhn, mis hajub kiiresti. Kreem 
sisaldab  Aaloet, kamprit ja eukalüptiõli. 

 Kreem imendub kiiresti.
 Kamprikreemil on  väga palju 

kasutamisvõimalusi.
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Aaloe Kamprikreem 



 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.

 Vastab looduskosmeetika rangetele nõudmistele.

Aaloe Kamprikreem 



 Probiotic Skin Lotion on nahka hooldav ja 
niisutav kreem, mis sobib nii keha ja näonaha 
hoolduseks. 

 Kogu perele mõeldud kreem sisaldab 
probiootikume, mis aitab nahal säilitada 
ideaalse mikroobide tasakaalu. 

 Sobib kõikidele nahatüüpidele, aga eriti hea on 
kuiva ja atoopilise naha hoolduseks.

 Toode on valmistatud Soomes.

Probiotic Skin Lotion


