
• Shutran-öljysekoitus, oliiviöljy, sheavoi, 
gojimarjan siemenöljy, jojobaöljy, aktiivihiili

• 100-prosenttisesti kasvipohjainen tuote, jossa ei ole 
synteettisiä ainesosia

• Puhdistaa ihon sitä kuivattamatta

• Luo iholle kermaisen tunnun ja puhtaan, puumaisen 
tuoksun

• Saippuan harmaa väri johtuu tuotteen sisältämästä 
aktiivihiilestä, joka myös torjuu epätoivottuja hajuja

• Aloa-lehti rauhoittaa ihoa

• Soveltuu kaikille ihotyypeille

• Jättää ihon pehmeäksi. Ei sisällä parabeeneja, 
ftalaatteja, petrokemikaaleja, glykoleja, sulfaatteja, 
synteettisiä väriaineita tai eläinperäisiä ainesosia

• Vegaaninen tuote

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Kastele saippua vedellä niin, että se alkaa vaahdota.  
Levitä vaahtoa iholle. Huuhtele hyvin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Vain ulkoiseen 
käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Lopeta tuotteen 
käyttö, jos ihoärsytystä ilmenee.

OHJEET

VAROITUKSET

Natriumpalmaatti, palmun siemenöljystä johdettu 
natriumsuola, vesi, glyseroli, Olea europaea 
-hedelmäöljy, Butyrospermum parkii -voi, Picea 
pungens* -oksa/lehti/puuöljy, natriumglukonaatti, 
Cananga odorata* -kukkaöljy, Ocotea quixos* -lehtiöljy, 
Chamaecyparis obtusa* -öljy, Lycium barbarum 
-siemenöljy, Simmondsia chinensis -siemenöljy, Artemisia 
pallens* -kukkaöljy, Cedrus atlantica* -kaarnaöljy, 
Lavandula angustifolia* -öljy, Coriandrum sativum* 
-siemenöljy, Citrus limon* -kuoriöljy, hiili, Picea mariana* 
-lehtiöljy, Aloe barbadensis -lehtiuute, Rosmarinus 
officinalis* -lehtiuute.

Saattaa sisältää: bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, 
sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**, sitraali**, sitronelloli**, 
kumariini**, eugenoli**, farnesoli**, geranioli**, 
isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

AINESOSAT

Shutran-öljysekoituksessame on mm. Northern Lights 
-mustakuusen, seetripuun, laventelin ja viherlaakerin 
eteerisiä öljyjä. Tämä öljysekoitus on suunniteltu erityisesti 
miehet mielessä, eikä siinä ole synteettisiä ainesosia kuten 
partavesissä yleensä. Shutran Bar Soap sisältää tätä 
maskuliinista öljysekoitusta sekä muita luonnosta saatuja 
ainesosia, kuten aktiivihiiltä. Tämä saippua kuuluu jokaisen 
miehen kylpyhuoneeseen.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Shutran Bar Soapin tuoksu on puhtaan puinen, ja saippua puhdistaa 
ihon tehokkaasti sitä kuitenkaan kuivattamatta. Tämä erityisesti 
miehille suunniteltu saippua soveltuu myös koko perheen käyttöön. 
Saippua sisältää 100-prosenttisesti kasvipohjaisia ainesosia ja Young 
Livingin Shutran®-öljysekoitusta. Saippua puhdistaa ihon tehokkaasti, 
mutta jättää silti sen pehmeäksi. Saippuan harmaa väri johtuu 
tuotteen sisältämästä aktiivihiilestä, joka myös torjuu epätoivottuja 
hajuja. Saippua ei sisällä synteettisiä väriaineita, parabeeneja, 
petrokemikaaleja tai sulfaatteja. Shutran Bar on vegaaninen tuote ja 
se soveltuu kaikille ihotyypeille.

170 g Tuotenumero 3680500

SHUTRAN® BAR SOAP


