
BESAFE 
Verum örugg

með LIONS



CHARITY SUPPORT 

Stofnuð hefur verið heildsala Charity Support Ltd., sem
starfa mun sem heildsala fyrir Lionsklúbba um allan heim. 
Hugmyndin er að klúbbarnir muni selja neytendavörur
merktar Lions þar sem LCI (Lions Club International) nýtur
hagnaðar, klúbbarnir geta unnið sér inn fé til
góðgerðarmála og á sama tíma munum við markaðssetja
Lions vörumerkið ókeypis, meðal vina og í samfélaginu. 

Charity Support Ltd. hefur undirritað leyfissamning við LCI 
um marga vöruflokka og á næstunni munum við geta boðið
mikið úrval af vörum merktum Lions sem mun henta
mismunandi klúbbum og löndum. 

Fyrsta varan er hið nýja byltingarkennda hand-
sótthreinsiefni sem er vatnslausn, bæði húð- og
umhverfisvæn. 



BESAFE VÖRUR

• BESAFE sótthreinsiefnið okkar er náttúruvæn
vatnslausn sem ekki aðeins verndar gegn vírusum og
bakteríum, en hefur einnig græðandi áhrif á húðina
andstætt alkóhóli og klórhexidín efnum sem geta skaðað
húðina. 

• BESAFE vörurnar eru umhverfisvænar, pH hlutlausar, 
valda ekki ofnæmi og næra húðina. 

• Vörur okkar eru skráðar samkvæmt grein 95, í reglum ESB 
fyrir samþykkt sótthreinsiefni. Við höfum einnig
öryggisblöð til staðar sem og prófanir þriðja aðila og
rannsóknarskýrslur sem sýna virkni hýpóklórítsýru til að
eyða bakteríum, vírusum, sveppum og öðrum skaðlegum
lífverum.



SAGAN OG STAÐAN Í DAG

• Hýpóklórítsýra var fundin upp í Frakklandi 1789 og var 
lengi notuð aðallega sem sáravatn vegna vírus- og
bakteríu-drepandi áhrifa þess.

• Rannsóknirnar á hýpóklórítsýru eru stöðugt í þróun og
er nú fullyrt að hýpóklórítsýran drepur allar tegundir
baktería, vírusa og sveppa, svo sem e-coli, salmonellu, 
miltisbrand og jafnvel öll afbrigði kórónuveirunnar. 

• Nú í desember 2020 hefur sænska dýralæknastofnunin
(SVA), vottað að BESAFE vara okkar útrýmir einnig
SARS CoV 2 sem veldur Covid19. 

• Félagið hefur fengið leyfi frá LCI til þess að bjóða öllum
klúbbum að selja Lions BESAFE handsótthreinsiefnið
til vina, fjölskyldu og Í samfélaginu til þess að afla fjár
til góðgerðarmála sinna.



HÝPÓKLÓRÍTSÝRA

• BESAFE er sótthreinsiefni þar sem virka efnið er 
hýpóklórítsýra. 

• Hýpóklóritsýra fæst með rafgreiningu saltvatns.

• Hýpóklóritsýra er sótthreinsiefni. Meðal annars 
er það notað til að hreinsa vatn í skólum, 
sjúkrahúsum, baðhúsum, hjá tannlæknum, á 
hótelum, í farartækjum, fiskeldisstöðvum, 
landbúnaði og einnig til að sótthreinsa sjúkrahús-
og tannlæknaverkfæri og vinnusvæði þar.

• BESAFE hand-sótthreinsivörurnar eru
framleiddar í Svíþjóð.



BESAFE VÖRUÚRVAL

HANDSÓTTHREINSIVÖRUR

• Við byrjum á úðabrúsum í 20 ml og 100 ml stærðum

• Fljótlega verður einnig boðið upp á stærri flöskur. 

VIÐBÓTARVÖRUR

• Við munum brátt einnig bjóða upp á andlitsgrímur, 
hjálmgrímur, blautþurrkur, vörur til yfirborðsþrifa og
fleira



AF HVERJU BESAFE?

FRAMTÍÐIN - BESAFE er framtíðar sótthreinsiefni. 
Hypóklórítsýra verndar hendur þínar eins vel eða betur en 
vörur sem byggjast á alkóhóli,  og því engin ástæða til
annars en að passa vel upp á hendur þínar og annarra.

UMHVERFIÐ - Af því að BESAFE er náttúruvæn vara, er 
hún líka góð fyrir umhverfið þar sem engin óæskileg efni
verða eftir, hvorki í líkama þínum né í niðurföllum.  

HEILSA - Með því að velja BESAFE sem milda 
sótthreinsun, getur þú verið viss um að þú verð líkama þinn
fyrir öðrum kvillum eða ofnæmi sem önnur efni geta valdið
bæði innvortis og útvortis, til lengri eða skemmri tíma.



Hvað geta klúbbar þénað með því að selja
BESAFE

Dæmi: 

- Klúbburinn er með 40 félaga. 

- Hver félagi selur 10 flöskur til vina og vandamanna. (8 € á / stk) 

- Hagnaður klúbbsins: u.þ.b. 4 € x 10 flöskur/félagar x 40 = 1600 Eftir 9 
mánuði gætu tekjurnar verið meira en 14.400 € !!

Ef þú færð fyrirtæki og önnur samtök til að byrja að kaupa BeSafe frá klúbbnum
þínum geta tekjurnar orðið mun meiri fyrir klúbbinn þinn. 50% tryggt til

góðgerðamála



Við byrjum að setja á markað 3 pakka: 

PAKKI 1. “100ML”

INNIHALD:

65 flöskur af 100 ml BeSafe. Kostar 65 x 4 € = 260 € 

Ráðlagt verð út: 8 € = 520 € 

HAGNAÐUR FYRIR KLÚBBINN = 260 €



PAKKI 2.  ”20ML”

INNIHALD:

100 flöskur af 20ml BeSafe. Kostar: 100 x 1,5 = 150 € 

(Kemur í 25 stykkja útstillingarkassa ) 

Ráðlagt verð út: 3 € = 300 € 

HAGNAÐUR FYRIR KLÚBBINN = 150 €



PAKKI 3.  ”MIX”
INNIHALD: 

50 flöskur af 20ml BeSafe. Kostar: 50 x 1,5 = 75 € 

Ráðlagt verð út: 3 € = 150 € (Kemur í 25 stykkja 

útstillingarkassa ) 

48 flöskur af 100 ml BeSafe kostaði 48 x 4 € = 192 

Ráðlagt verð út: 8 € = 384 € 

Heildarkostnaður 267 € Heildarsala 534 € 

HAGNAÐUR FYRIR KLÚBBINN = 267 €



BESAFE PÖNTUN 
Eftir nokkrar vikur verður vefverslun okkar opnuð á www.lions.ax og þú getur þá sent inn pöntun
þar með því að fylla út eftirfarandi upplýsingar: 

Nafn klúbbs: 
Alþjóðlegt númer klúbbs:
Félagi sem gerir pöntunina: 
Heimilisfang: 
Póstnúmer og borg: 
Land: 
Hvaða pakka (númer/númer) þú vilt panta: 

Hvaða pakka (númer/númer) þú vilt panta: 
Þú munt geta séð hvað flutningskostnaðurinn verður og þú munt geta greitt pantanir þínar
með kreditkortum. Ef þú vilt byrja strax, sendu póstbeiðnina þína á netfangið
order@lions.ax og við munum senda þér reikning með flutningskostnaði inniföldum. 
Þegar þú hefur samþykkt það og greitt á reikninginn okkar munum við senda
pöntunina til þín. 
Á Íslandi mun Lionsskrifstofan einnig safna saman í pantanir fyrir þá sem það vilja, 
allar nánari upplýsingar má nálgast þar.

Hlakka til að heyra í þér fljótlega!



BESAFE ALGENGAR SPURNINGAR! 
Hér eru nokkur svör við algengum spurningum: 

1. Er hægt að fylla á þessar úðaflöskur? 
Já, bæði 20ml og 100ml eru áfyllanlegar. Við mælum með að selja einn 100ml og nokkra 20ml á á
sama tíma. Svo er hægt að fylla á litlu sem henta í bílinn, bátinn, handtöskuna, innri vasa osfrv. 
Við munum brátt bjóða upp á enn stærri áfyllingar.

2. Þegar við byrjum að greiða vöruflutninga er erfitt að krefjast 50% aftur til góðgerðarmála? 
Við höfum ekki leyfi til að minnast á hversu mikið LCI hagnast en jafnvel með vöruflutningum
innifalið er hægt að krefjast 50% með hagnaðinum. Útsölu verð okkar er bara ráðlagt
svo þú getir jafnvel lagað verðið aðeins ef þú vilt.
3. Hverjar eru næstu vörur sem koma á markað? 
Við erum ekki viss um hvað verða næstu vörur þar sem svo margar eru fyrirhugaðar
og í framleiðsluferli. Í vor munum við sjá Lions ilmvötn og BIO sjampó, hárnæringu, 
sturtusápu og margt fleira! Vertu viss um að skrá þig á www.lions.ax til þess að fá
tölvupóst og upplýsingar um allar nýjungar.



Við vonumst að sjálfsögðu eftir löngu og
heilbrigðu samstarfi ... og hafðu hugfast að við: 

Höldum fjarlægðarmörkin, notum
BESAFE og hugsum vel um hvort annað! 

Charity Support Oy Ab

Tengiliður: PDG Björn Hägerstrand

Sími:  : +358 (0)457 3135313

Netfang: bjorn@lions.ax

Heimasíða: www.lions.ax

BESAFE er norræn vara, framleidd í Svíþjóð af Finnsku fyrirtæki.


