Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry:n pesuainekampanja

Hei, nyt on tarjolla hyviä pesuaineita!
1437

Kampanjalla keräämme varoja
voimisteluseuramme välinehankintoja varten.

Näistä taloudellisista Professional-pakkauksista riittää ja luontokin kiittää!

OMO PYYKINPESUNESTE 5 L

OMO HANAPAKKAUS 7,5 L

Sensitive hajusteeton

Tästä tyyliä ja helppoutta pyykinpesuun:
todella kätevä pakkaus, jonka hanasta
saat pesupalloon juuri oikean määrän
pesunestettä! Hyvä kirjopyykille,
tummille vaatteille, keinokuiduille,
käsinpestävälle, villalle, silkille ja
untuvalle. Hajusteellinen, eli tässä tuote
juuri Sinulle joka pidät siitä että puhdas
pyykki myös tuoksuu hyvälle.
Annostus normaalilikaiselle vain 0,4 dl.
150 pesua ja pakkauksessa mukana
pesupallo. Valkaisuaineeton ja
zeoliititon. Ylhäällä kätevä kantokahva.
40,00 €

JOUTSENMERKKI-TUOTE

UUDENLAINEN ULTRATIIVISTE: 1 DL = 3 PESUKERTAA!

Monikäyttöinen ja erittäin riittoisa pesuaine
kirjopyykille ja tummille vaatteille, keinokuiduille ja
käsinpestävälle pyykille, villalle, silkille ja untuvalle.
Hyvä perheen pienten ja allergikkojen pyykille sekä
kestovaipoille. Ohuen tiivisteen annostus
vain 0,30 dl, eli yhdellä desillä 3 ja koko kanisterilla
n. 166 normaalilikaista pesua.
Allergialiiton suosittelema Joutsenmerkki-tuote.
Hajusteeton, valkaisuaineeton, väritön ja zeoliititon.
Kätevä mittakorkki.
37,00 €

OMO VALKOPYYKILLE 7,7 KG

BIO LUVIL COLOR KIRJOPESUJAUHE

Sensitive hajusteeton
Tämä valkopyykkäri pesee puhdasta
jo 40 asteessa, mikä on taloudellista.
Annostus vain 0,4 dl/pesu
ja koko pakkauksesta riittää
jopa 220 koneelliseen!

Riittoisa ja hyvin pesevä tiivistejauhe
kirjopyykille ja tummille vaatteille.
Annostus normaalilikaiselle pyykille vain 0,4 dl.
Ei sisällä haalistavia valkaisuaineita, voimakkaita
hajusteita eikä zeoliittia. Hyvin mieto raikas tuoksu.

Hyvä mm. valkoisille ja vaaleille
paidoille, farkuille, sukille, lakanoille,
peitoille, tyynyille, verhoille, jne jne.
Tämä tuote sisältää zeoliittia, mutta koska
valkoisia ja vaaleita vaatteita pestään
yleensä vähemmän, niin vähäinen
zeoliitti ei kuormita pesukonetta.

Sensitive-laatu on allergiatestattu, hajusteeton ja
Joutsenmerkin ansainnut tuote.
4 kilon pakkauksilla peset
yli 110 koneellista pyykkiä!
1. Bio Luvil 4 kg mieto tuoksu
19,00 €
2. Bio Luvil 4 kg Sens. hajusteeton 19,00 €
3. Bio Luvil 8 kg mieto tuoksu
37,00 €

38,00 €

SUOMEN RIITTOISIN JA LUONTOYSTÄVÄLLISIN PESUNESTEPAKKAUS!

BIO LUVIL SENSITIVE HANAPAKKAUS 7,5 L Sensitive hajusteeton

JOUTSENMERKKI-TUOTE

UUDENLAINEN ULTRATIIVISTE: 1 DL = 3 PESUKERTAA!

Monikäyttöinen ja erittäin riittoisa uuden ajan ohut ultratiiviste kirjopyykille ja tummille vaatteille,
keinokuiduille ja käsinpestävälle pyykille, villalle, silkille, untuvalle. Hyvä perheen pienten ja allergikkojen
pyykille sekä kestovaipoille. Annostus vain 0,30 dl/pesu eli 1 dl:llä 3 ja koko pakkauksella 250 koneellista!
Allergia- ja Astmaliiton testaama ja suosittelema tuote on hajusteeton, valkaisuaineeton, väritön ja zeoliititon.
Tyylikkäässä pakkauksessa mukana pesupallo. Ympäristöystävällinen Joutsenmerkki-tuote.
54,00 €
Kyllä ovat käteviä nämä hanapakkaukset, kun pesupallolla saa aina
oikean annostelun ja siten selvää säästöä, mitä sitä turhaan tuhlaamaan!
Näillä isoilla pakkauksilla säästetään myös luontoa.
Tarvitaan 13 litran muovipulloa, että saadaan saman verran pesuja kuin
tästä hanapakkauksesta ja huh, siinä sitä on muovijätettä kerrakseen.
Tämä Bio Luvil-hanapakkaus onkin ansainnut pohjoismaisen Joutsenmerkin,
joka kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

COMFORT TUO MUKAVAA PEHMEYTTÄ
JA REILU KOKO SÄÄSTÄÄ RAHAA SEKÄ LUONTOA
Comfort Professional-huuhteluaineet poistavat pyykistä sähköisyyttä ja
helpottavat jälkikäsittelyä. Comfortilla saat pyykistä miellyttävän
pehmeää (mm. kylpypyyhkeet, villapaidat, petivaatteet) ja tarvittaessa
myös hyväntuoksuista. Kanistereista 100-190 huuhtelukertaan!

Tilaa tästä ja säästyt monen pikkupullon ostolta
ja säästät samalla luontoa.
1. LILY AND RICE FLOWER UUTUUS!

Uusi ihana kukkaistuoksu!
Kanisterista 100 huuhtelukertaa, 0,5 dl/pesu.
Villalle kaksinkertainen annostus.
15,00 €

2. PROFESSIONAL
Ihana perinteinen Comfort-tuoksu.
Kanisterista 100 huuhtelukertaa, 0,5 dl/pesu.
Villalle kaksinkertainen annostus.
15,00 €

HALUATKO PARHAIMMAN
ASTIANPESUN?
- VALINTASI ON SILLOIN Sun !
SUN ALL IN 1 TEHOTABLETTI 175 KPL
Tässä tehotabletissa on kaikki yhdessä:
pesuaine + huuhtelukirkaste + suola +
lasinsuoja + koneensuoja.
175 tablettia vesiliukoisessa kuoressa;
nopeaa, siistiä, turvallista ja puhdasta.
Eurooppalaisten kuluttajatestien voittaja.
1 tabl/pesu. Ei zeoliittia. Paino 3,15 kg.
33,00 €
SUN TABLETTI 100 KPL
Reilu pakkaus hyviä konetiskitabletteja.
Tabletit vesiliukoisessa kuoressa,
siisti käyttää ja säilyttää. Hyvä pesuteho.
1 tabl/pesu. Zeoliititon. Paino 1 kg.
16,00 €
SUN KONETISKIJAUHE 6 KG
Tässä taloudellinen jauhepakkaus kotiin,
jossa astioita pestään usein.
Hyvin liukeneva jauhe ja hyvä pesuteho.
Annostus 1-2 rkl/pesu. Zeoliititon.
Jämäkkä muovikannellinen ja
kantokahvallinen pakkaus.

3. SENSITIVE
Allergia- ja Astmaliiton suosittelema
hellävarainen ja hajusteeton huuhteluaine.
Hyvä lapsiperheessä. Uuden koostumuksen
ansiosta kanisterista 180 huuhtelukertaan!
Villalle kaksinkertainen annostus.
Ympäristöystävälliinen Joutsemerkki-tuote.
20,00 €

MEILTÄ MYÖS:

4. DEOSOFT
Ainutlaatuinen huuhteluaine, joka poistaa
(eikä vain peitä) epämiellyttävät hajut kuten
hien, savun, eläinten tuoksut jne.
Hyvä työvaatteille, sukille, urheilu-,
ratsastus- ja erävaatteille, eläinten tekstiileille.
Vain 10 ml/kotikone ja riittää 190 koneelliseen.
(villalle kaksinkert. annostus) Mittakorkki.
24,00 €

CIF LEMON FRESH YLEISPUHDISTUSAINE 5 L

Näillä Professional-tuotteilla peset puhdasta
- tavallista pienemmällä annostuksella
- ilman voimakkaita hajusteita ja värejä
- ilman haitallista zeoliittia.
Huomasithan että valikoimassa on
Allergia- ja Astmaliiton suosittelemia ja Joutsenmerkin
saaneita Sensitive-tuotteita, jotka sopivat herkkäihoisten,
allergikkojen ja perheen pienten pyykille ja ovat
ympäristöystävällisiä valintoja.
Yhteistyössä Allergia- ja
Astmaliiton kanssa-tunnus
4

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden
yhteinen ympäristömerkki

33,00 €

SUNLIGHT KÄSITISKIAINE 5 L
Aina tarpeellista riittoisaa tiskiainetta kunnon koossa.
Tästä riittää kotiin ja mökille. Raikas sitruunan
tuoksuinen Sopii myös auton ja aluvanteiden
pesuun. Aito oikea Sunlight.-tuote.
22,00 €

Riittoisa yleisuhdistusaine
kaikille vedenkestäville pinnoille.
Hyvä perusaine viikkosiivoukseen,
jolla saat koko kodin puhtaaksi
lattiasta kattoon ja samalla saat
sitruunalta tuoksuvaa raikkautta!
25,00 €

DOMESTOS DESINFIOIVA
YLEISPUHDISTUSAINE 5 L
Hyvin desinfioiva ja valkaiseva tehoaine kohteina
mm. wc, kylpytilat, lauteet, laatat, ammeet,
saumaukset, lattiakaivot. Poistaa rasvat, hajut,
tummentumat. Puhdistaa ja kirkastaa pinttyneet
muoviset puutarhakalusteet ja sangot, lasikuidun,
käsittelemättömät puupinnat, kylpytynnyrit. Hyvä
kissan pissiastian ja jäteastioiden desinfiointiin ja
hajunpoistoon. Kiinteä geelimäinen koostumus.
Kokeile ja hämmästy, tällä ammattilaisten
aineella lika saa kyytiä!
25,00 €

Tilauslista
merkitse tilaamasi tuotteet numeroilla
ilmoitamme tilauksenne toimituksesta,
kun kampanjamme on päättynyt
varaathan tasarahan tuotteiden maksuun

OMO OMO
SENS HANA
5L
7,5 L

OMO
BIO
BL
VALKO LUVIL SENS
7,7 KG 4 KG 4 KG

BIO
LUVIL

8 KG

BL
HANA
7,5 L

COMF COMF COMF COMF
LILY & PROF SENS DEO
RICE
5L
5L
5L
5L

SUN
175
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SUN SUN
SUN100 JAUHE LIGHT
KPL 6 KG
5L

CIF
5L

UUTUUS

Tilaaja ja puh:

37 €

40 €

38 €

19 €

19 €

37 €

54 €

15 €

15 €

20 €

24 €

33 €

16 €

33 €

22 €

25 €

DOME
5 L Tilaukseni yhteensä
/
ja päivä, jolloin olen
maksanut tuotteeni:

25 €

€/
€/
€/
€/
€/
€/
€/
€/
€/
€/
summat yhteensä €:

(myyjä täyttää) tuotteet yhteensä kpl:
tarkistamisrivi:

Myyjä: _______________________________________________________________________

puh: ____________________________________

ryhmä: ___________________________________________________________

päivämäärä: _________________

Kaikki tilaukset tehdään seuran jäsenrekisterin kautta (22.4.2018 mennessä):
MIKSULAAN TILATTAVAT PESUAINEET: https://www.jasentieto.fi/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=210&TapahtumaID=4394

Kiitos
seuratoimintamme
tukemisesta!
T: Voimisteluseura
Keski-Uusimaa

VESKULAAN TILATTAVAT PESUAINEET: https://www.jasentieto.fi/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=210&TapahtumaID=4395
Lasku tilauksesta tulee myyjälle jälkikäteen sähköpostitse. Yhteyshenkilö: Sirkku Palmuaro / 050-3837722.

Yhteistyössä mukana

