
OLE HYVÄ LUONNONTUOTE   

Tuotevalikoimaan voi tutustua Ole Hyvän sivuilla http://www.olehyvaluonnontuote.fi/ 
Muista tilatessasi ilmoittaa myös haluamasi tuoksu! 

Tilaukset sähköpostilla ruokapiiri.tilaukset@gmail.com viimeistään sunnuntain 21.5. 
aikana! 
Toimitus toukokuun jakelutapahtumassa 25.5. klo 17-18 Vexve Areenalla. 
 
HINNASTO: 
 

Shampoot  350ml 7,00 €  1000ml 15,00 €  5000ml 55,00 € 
 pullo täyttöpussi kanisteri 
Kanerva, Mesiangervo, Nokkos, Raparperi, Turve tai Hajusteeton.  
 

Hoitoaineet 
       350ml 8,00 €       1000ml  16,00 €    5000ml 57,00 € 
       pullo         täyttöpussi        kanisteri 
Hilla tai Hajusteeton.    
 

 Käsipesut  350ml 7,00 €  1000ml  15,00 €     5000ml 55,00 €  
 pullo täyttöpussi    kanisteri 
Seljankukka, Kurkku, Koivunmahla tai Hajusteeton. 
 

 Suihkugeelit   
 350ml 7,00 €  1000ml  15,00 €  5000ml 55,00 €  
 pullo täyttöpussi   kanisteri 
Hilla, Mustaherukka, Villiruusu tai Hajusteeton. 
 

Astianpesuaineet 
 500ml 5,00 €  1000ml 8,00 €  1800ml 13,00 € 5000ml 27,00 €  
 pullo pullo täyttöpussi kanisteri 
Veriappelsiini, eukalyptus tai hajusteeton. Raikas ja ekologinen astianpesuaine pesee astiat puhtaiksi ja 
kirkkaiksi luontoa vahingoittamatta ja on täysin biohajoavaa. Tarkoitettu vain käsitiskiin. Puhtauden tuoksu 
tulee aidoista eteerisistä öljyistä. Annostelu: noin 3 ml 5 litraan vettä. 

 

Pyykinpesuaineet  
 500ml 6,00 €  1000ml 9,00 €  1800ml 14,00 € 5000ml 28,00 €  
 pullo pullo täyttöpussi kanisteri 
Sitruuna, piparminttu tai hajusteeton. Raikas ja ekologinen pyykinpesuaine puhdistaa arjessa likaantuneen 
pyykin ja sopii käsi- sekä konepyykkiin. Tuote ei sisällä valkaisuainetta ja soveltuu siksi parhaiten kirjopyykille, 
mutta puhdistaa myös normaalilikaisen valkopyykin. Puhtaan pyykin tuoksun antaa luonnollinen eteerinen öljy. 
30–90 °, kirjopyykille. Annosteluohjeet pehmeälle ja keskikovalle vedelle: käsipesuun noin 0,3 dl 10 litraan 
vettä, konepesuun noin 0,5 dl 5−6 kg:lle pyykkiä. 

 

Saniteetti ja Yleis-pesuaineet 
 500ml 5,00 €  1500ml 11,00 €    
 pullo täyttöpussi  

• Saniteettipesu (eukalyptus) sopii kaikille wc:n ja kylpyhuoneen vesipestäville pinnoille. Se puhdistaa 
pinttyneenkin lian. Tuoksut ovat peräisin aidoista eteerisistä öljyistä. Annostelu: laimennettuna noin 30 
ml 5 litraan vettä. 

• Yleispesuaine (hajusteeton) sopii kaikille vesipestäville pinnoille, esimerkiksi erilaisille 
lattiamateriaaleille. Se irrottaa vaikeankin lian. Pesuveden mukana luontoon lopulta päätyessään se 
hajoaa sinne täydellisesti, vahingoittamatta herkkää luontoa. Annostelu: laimennettuna noin 20ml 5 
litraan vettä. 

 
Konetiskijauhe      
 1000g 12,00 €  2500g 24,00 €  
 ämpäri ämpäri 
Sitruunaruoho-konetiskijauhe pesee astiat ekologisesti ja turvallisesti. Se on täydellisesti  
ja nopeasti biohajoava tuote. Astioista tulee kirkkaita ilman haitallisia jäämiä, pesutehon  
takaavat mm. klooriton, vehnätensidi, luonnollinen aktiivihappi, sooda sekä natriumbikarbonaatti eli  
leivonnastakin tuttu ruokasooda.  

 
 

http://www.olehyvaluonnontuote.fi/


Suihkeet  500ml 5,00 €  1500ml 11,00 €   
 suihkepullo täyttöpussi   

• Yleispesusuihke (eukalyptus tai lime) Ekologinen yleissiivoussuihke on näppärä arjen apuri. Se sopii 
useimpien kodin pintojen nopeaan puhdistukseen. Raaka-aineet ovat kasvisperäisiä ja luonnollisen 
koostumuksensa ansiosta se jättää ainoastaan eteerisen öljyn puhtaan tuoksun. Käyttöohje: 
Suihkauta pinnalle ja pyyhkäise. 

• Saniteettisuihke (greippi) Ekologisella saniteettisuihkeella pyyhit nopeasti wc- ja kylpyhuonetilojen 
keraamiset, metalliset ja muoviset pinnat. Aidot eteeriset öljyt antavat raikkaan tuoksun. Käyttöohje: 
Suihkauta pinnalle ja pyyhkäise. pH noin 3. 

• Ikkunasuihke (sitruuna) Ekologinen ikkunasuihke pesee ikkunat kätevästi puhtaiksi ja kirkkaiksi. 
Ikkunasuihke sopii mainiosti sekä perusteelliseen ikkunanpesuun että yksittäisten likaläikkien 
poistamiseen. Se sisältää ainoastaan kasvipohjaisia raaka-aineita eikä siksi jätä pinnalle muuta kuin 
eteerisen öljyn raikkaan tuoksun. Käyttöohje: Suihkauta pestävälle pinnalle ja pyyhi pinta kuivaksi. pH 
noin 4. 

 
Kanisteripumppu  13,00 €  

 
Pumppu helpottaa tyhjien pullojen täyttämisen. Pumpun avulla voit annostella pesuainetta kanisterista 
suoraan astiaasi. Muutama painallus ja pullo on täynnä. Samalla vältät ylitäyttämisen ja aineen valumista yli 
äyräiden. Pumppu käy viiden sekä kymmenen litran kanistereihin.  

 


