
BESAFE 
med LIONS



CHARITY SUPPORT 

Charity Support har bildats för att verka som en grossist 
portal för Lions klubbar runt om i världen. Tanken är att 
klubbarna kan sälja Lions konsumentprodukter där LCI 
tjänar sin royalty, klubbarna pengar för att finansiera sin 
välgörenhet samtidigt som man gratis marknadsför Lions 
brand bland vänner och ute i samhället.

Charity Support har tecknat licensavtal med LCI på många 
olika produktgrupper och vi hoppas inom en snar framtid 
kunna erbjuda ett stort utbud på olika artiklar som passar 
olika klubbar och länder.

Först ut är en revolutionerande vattenbaserad 
handdesinficering som är både skonsam mot kropp och 
natur. 



BESAFE PRODUKTERNA

• Genom att BESAFE är en vattenbaserad naturlig lösning 
skyddar den inte bara mot virus och bakterier utan har 
även en läkande effekt för huden, till skillnad mot 
alkoholbaserade och klorhexidin varianter. 

• Våra BESAFE produkter är miljövänliga, pH neutrala, ger 
inga allergiska reaktioner och är vårdande för dina händer.

• Våra produkter finns registrerade i artikel 95 registret 
vilket är EU:s regelverk för godkända desinficeringsmedel. 
Vi har även säkerhetsblad att tillgå samt tredjepartstester 
och forskningsrapporter som visar hypoklorsyrans 
effektivitet att slå sönder bakterier, virus och svamp och 
andra skadliga organismer



HISTORIA OCH NULÄGE

• Hypoklorsyran uppfanns redan 1789 i Frankrike och 
användes länge främst som sårvätska på grunda dess anti-
virus och anti-bakteriella egenskaper. 

• Forskningen går ständigt framåt och man har konstaterat att 
hypoklorsyran dödar alla typer av bakterier, virus och 
svamp som till exempel salmonella, e-coli, mjältbrand och 
även alla tidigare varianter av coronaviruset. 

• Nu har man även fått BESAFE certifierad av svenska 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som intygar att 
produkten även eliminerar SARS-CoV-2 som förorsakar 
Covid19.

• Charity Suppport har fått licens av Lions Club International 
att erbjuda alla deras klubbar möjligheten att sälja Lions 
BESAFE handdesinficering vidare på sina orter för att 
samla in pengar till välgörenhet.



HYPOKLORSYRA

• BESAFE är ett desinficeringsmedel vars verksamma 
ämne är hypoklorsyran.  

• Hypoklorsyra utvinns från en patenterad tillverkning 
av elektrolysvatten.

• Hypoklorsyra används som desinficeringsmedel och 
för vattenrening inom en mängd olika områden. 
Bland annat hanterar man rening av vatten till skolor, 
sjukhus, tandläkare, hotell, badhus, fartyg, landbruk, 
fiskodlingar samt sterilisering av sjukhus- och 
tandläkarinstrument samt deras lokaler. 

• Handdesinficeringsprodukterna BESAFE tillverkas i 
Sverige.



BESAFE SERIEN

HANDDESINFICERING

• Vi erbjuder spray-top flaskor i 20 och 100 ml storlekar.

• Inom kort utökas sortimentet med större flaskor.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

• Vi erbjuder snart även ansiktsmasker, visir, våtservetter, 
ytrengöring med mera.



VARFÖR BESAFE?

• FRAMTIDEN - BESAFE är framtidens hand 
desinficeringsmedel. Då hypoklorsyran skyddar dina 
händer lika bra eller bättre än alkoholbaserade varianter, 
finns det ingen orsak att inte värna om dina, familjens 
eller dina anställdas händer.

• MILJÖN - Genom att BESAFE är en helt naturlig produkt 
så är den även skonsam för miljön då inga kemikalier 
kommer ut i varken din kropp eller avloppen.

• HÄLSA - Genom att du väljer BESAFE som din 
skonsamma handdesinficering så kan du vara säker på att 
du inte heller utsätter din kropp för andra åkommor eller 
allergier som kemikalier kan medföra både invärtes och 
utvärtes på kort sikt eller i framtiden.



Vad kan vi tjäna på att sälja BESAFE
i vår Lions klubb?

Exempel:

- Klubben har 40 medlemmar.

- Varje medlem säljer 10st flaskor till familj och vänner. (8€ per/fl.)

- Förtjänst till klubben: ca. 4€ x 10st flaskor/medlem x 40 pers. = 1600€.

Vid försäljning varje mån. (tex 9 mån.) kan förtjänsten bli mer än 14.400€ !!

Hittar ni företag och föreningar som köper er handdesinficering kan de 
bli ännu större belopp till er välgörenhet. 



Vi startar med följande 3 paket:

PAKET 1.  ”100ML”

INNEHÅLL:

65st flaskor 100ml BeSafe – kostnad 65 x  4€ = 260€

Rekommenderat försäljningspris: 8€ = 520€ 

VINST TILL KLUBBEN= 260€



PAKET 2.  ”20ML”

INNEHÅLL:

100st flaskor 20ml BeSafe – kostnad 100 x  1,5 = 150
(1st ovikt disk display ställ för 25 flaskor)

Rekommenderat försäljningspris: 3€ = 300€ 

VINST TILL KLUBBEN= 150€



PAKET 3.  ”MIX”

INNEHÅLL:

50st flaskor 20ml BeSafe – kostnad: 50 x 1,5 = 75€
Rekommenderat försäljningspris: 3€ = 150€
(1st ovikt disk display ställ för 25 flaskor) 

48st flaskor 100ml BeSafe – kostnad: 48 x  4 = 192
Rekommenderat försäljningspris: 8€ = 384€

Total kostnad 267€ 
Total försäljning 534€

VINST TILL KLUBBEN= 267€



BESAFE LANSERINGSERBJUDANDE I NORDEN!

För att fira starten erbjuder vi de FÖRSTA 50 KLUBBARNA som startar FRI FRAKT och 14 DAGARS 
BETALNINGSTID på första beställningen. Innan webshopen öppnat på www.lions.ax kan du maila 
in din beställning på order@lions.ax och uppge följande uppgifter:

Kubbens namn:
Klubbens internationella nummer:
Person som beställer:
Adress:
Ort och postnummer:
Land:
Vilket eller vilka paket (nummer) ni beställer:

Vi hoppas kunna leverera klubbens beställning inom en vecka efter lagd order.

Har du ytterligare frågor kan du maila oss på info@lions.ax

Lycka till!

http://www.lions.ax/
mailto:order@lions.ax
mailto:info@sdi.ax


BESAFE FAQ!
Här kommer några svar på några vanliga frågor:

1. Kan man fylla på flaskorna? 
Ja, både 20ml och 100ml är påfyllningsbara så vi rekommenderar er att sälja en 100ml och några 
20ml till varje kund där de kan fylla på de små som de har i bilen, båten, handväskan, kavajfickan 
etc. Småningom kommer även större versioner också.

2. När vi börja betala frakt går inte hälften tillbaka till välgörenhet eller? 
Vi har inte rätt att berätta om hur mycket LCI erhåller i royalty men med vad de
erhåller så ska nog 50% gå tillbaka till välgörenhet trots fraktkostnad. 
I annat fall kan ni höja utpriset lite.
3. Vad är nästa produkt att lanseras? 
Vi kan inte idag säga vad som kommer som nästa produkt men under våren 
kommer det Lions parfymer, BIO schampon, BIO balsam och BIO duschprodukter 
och mycket mer. Be om att få nyhets meddelanden från www.lions.ax så håller du 
dig uppdaterad.  



Vi hoppas naturligtvis på ett långt och 
hälsosamt samarbete...och tänk på att:

Hålla avstånd, använda BESAFE och 
värna om era medmänniskor!

Charity Support Oy Ab

Kontaktperson: PDG Björn Hägerstrand

Telefon : +358 (0)457 3135313

Email: bjorn@lions.ax

Hemsida: www.lions.ax

BESAFE är Nordiska produkter som produceras i Sverige av ett 
finskt aktiebolag.


