
• Směs esenciálních olejů Shutran, bambucké 
máslo, olej ze semínek kustovnice, jojobový olej, 
aktivní uhlí

• Složení na 100% rostlinné bázi bez syntetických složek

• Čistí pokožku bez toho, aby přesušovalo

• Poskytuje krémovou pěnu a čistou, dřevitou vůni

• Obsahuje aktivní uhlí, které přispívá k výrazné, 
šedé barvě mýdla a poskytuje deodorizující vlastnosti

• Zklidňuje díky listům aloe

• Vhodné pro všechny typy pokožky

• Zanechá pokožku hladkou a jemnou, neobsahuje 
parabeny, ftaláty, petrochemikálie, glykoly, sulfáty, 
syntetické barvy ani barviva, EDTA ani složky získané 
ze zvířat

• Složení je vhodné pro vegany

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

• Namočte mýdlo a vytvořte pěnu. Naneste pěnu na 
požadované oblasti těla, abyste pokožku umyli. 
Dobře umyjte vodou.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití.
Vyhněte se kontaktu s očima. Objeví-li se podráždění, 
přestaňte používat.

POKYNY

VAROVÁNÍ

Palmát sodný, sodium palm kernelate, voda, glycerin, 
olej z plodů olivovníku (Olea europaea), bambucké 
máslo (Butyrospermum parkii), olej z větví/jehličí/dřeva 
smrku pichlavého (Picea pungens)*, glukonát sodný, 
olej z květů ylang ylang (Cananga odorata)*, olej z listů 
obaleně (Ocotea quixos)*, olej z cypřišku tupolistého 
(Chamaecyparis obtusa)*, olej ze semínek kustovnice 
(Lycium barbarum), olej ze semen jojoby (Simmondsia 
chinensis), olej z květů pelyňku (Artemisia pallens)*, 
olej z kůry cedru (Cedrus atlantica)*, olej z levandule 
(Lavandula angustifolia)*, olej ze semínek koriandru 
(Coriandrum sativum)*, olej z kůry citronu (Citrus limon)*, 
uhlí, olej z jehličí smrku černého (Picea mariana)*, výtažek 
z listů aloe vera (Aloe barbadensis), výtažek z listů 
rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)*

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, cinnamal**, cinnamyl alcohol**, 
citrál**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

SLOŽENÍ

Naše patentovaná směs esenciálních olejů Shutran 
je kombinací oleje ze smrku černého Northern Lights, 
cedrového dřeva, obaleně, levandule a dalších čistých 
esenciálních olejů a je speciálně navržena, aby mužům 
poskytla povzbudivou vůni. Neobsahuje syntetické složky, 
které se nachází v tradičních kolínských. Mýdlo Shutran 
Bar Soap kombinuje tuto mužnou směs esenciálních olejů 
s dalšími přirozeně získanými složkami, včetně aktivního 
uhlí, v čisticím tuhém mýdle vytvořeném speciálně pro 
muže.

PŮVOD PRODUKTU

*100% čistý esenciální olej
 **Přírodní složky esenciálních olejů

Tuhé mýdlo Shutran Bar Soap má čistou, dřevitou vůni a poskytuje krémovou 
pěnu, která vaši pokožku zanechá jemnou, hladkou a osvěženou. Toto tuhé 
mýdlo, které je na 100% rostlinné bázi, je vytvořeno speciálně pro muže, ale je 
skvělé pro celou rodinu. Obsahuje přirozeně získané rostlinné složky a exkluzivní 
směs esenciálních olejů Shutran® společnosti Young Living, které uživatelům 
umožňují vyčistit pokožku bez přesušení. Naše jedinečné přidání aktivního 
uhlí přispívá k výrazné, šedé barvě mýdla a nabízí deodorizující vlastnosti. 
Mýdlo Shutran Bar Soap, které neobsahuje syntetické barvy ani barviva, 
parabeny, petrochemikálie či sulfáty, je vhodné pro vegany a dostatečně 
jemné na to, aby ho bylo možné použít pro všechny typy pokožky.

170 g Položka č. 3680500

SHUTRAN® BAR SOAP


