
• „Shutran“ eterinių aliejų mišinys, alyvuogių aliejus, 
taukmedžių sviestas, ožerškių sėklų aliejus, 
simondsijų aliejus, aktyvintoji anglis

• 100 % augalinė formulė be sintetinių ingredientų

• Valo odą jos nesausinant

• Pasižymi gaiviu medžių aromatu, išskiria kremines 
putas

• Sudėtyje yra aktyvintosios anglies, kuri 
nuspalvina muilą sodria pilka spalva ir pasižymi 
dezodoruojančiomis savybėmis

• Alavijų lapai veikia raminančiai

• Tinka visiems odos tipams

• Po naudojimo oda lieka švelni it šilkas Sudėtyje nėra 
parabenų, ftalatų, petrochemikalų, glikolių, sulfatų, 
sintetinių dažiklių, EDTA (etilendiamintetraacto 
rūgšties) ar iš gyvūnų išgautų ingredientų

• Veganiška formulė

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

• Sušlapinkite muilą, jog jis suputotų. Įtrinkite norimas 
kūno vietas. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam 
naudojimui.Venkite tiesioginio kontakto su akimis. Pajutus 
dirginimą, nutraukite naudojimą.

INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Natrio palmatas, natrio palmkernelatas, vanduo, 
glicerinas, Olea europaea (alyvuogių) vaisių aliejus, 
Butyrospermum parkii (taukmedžių) sviestas, Picea 
pungens (dygiųjų eglių)* šakų / spyglių / medienos 
aliejus, natrio gliukonatas, Cananga odorata (kanangų)* 
žiedų aliejus, Ocotea quixos (okotijų)* lapų aliejus, 
Chamaecyparis obtusa (bukųjų puskiparisių)* aliejus, 
Lycium barbarum (ožerškių) sėklų aliejus, Simmondsia 
chinensis (simondsijų / jojoba) sėklų aliejus, Artemisia 
pallens (blyškiųjų kiečių)* žiedų aliejus, Cedrus atlantica 
(atlasinių kedrų)* žievės aliejus, Lavandula angustifolia 
(levandų)* aliejus, Coriandrum sativum (kalendrų)* sėklų 
aliejus, Citrus limon (citrinų)* žievės aliejus, anglis, Picea 
mariana (juodųjų eglių)* spyglių aliejus, Aloe barbadensis 
(alavijų) lapų ekstraktas, Rosmarinus officinalis 
(rozmarinų)* lapų ekstraktas.

Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilo 
alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilsalicilatas**, 
cinamalis**, cinamilo alkoholis**, citralis**, citronelolis**, 

INGREDIENTAI

„Shutran“ eterinių aliejų mišinys – Northern Lights juodųjų 
eglių, kedrų, okotijų, levandų ir kitų grynų eterinių aliejų 
derinys, specialiai sukurtas kaip aromatas vyrams, 
be sintetinių ingredientų, randamų įprastuose odekolonuose. 
„Shutran Bar Soap“ gabalinio muilo sudėtyje dera vyriškų 
eterinių aliejų mišinys su kitais natūraliai išgautais 
ingredientais, tarp kurių – anglis. Tai valomasis muilas, 
specialiai sukurtas vyrams.

PRODUKTO INFORMACIJA

kumarinas**, eugenolis**, farnezolis**, geraniolis**, 
izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

„Shutran Bar Soap“ gabalinis muilas pasižymi gaiviu medžių aromatu, jis 
putoja kremine tekstūra. Oda bus atgaivinta, švelni ir glotni. Sukurtas specialiai 
vyrams, tačiau puikiai tinkamas naudoti visai šeimai. Šio muilo sudėtyje tik 
100 % natūraliai išgauti augaliniai ingredientai ir „Young Living“ išskirtinis 
eterinių aliejų mišinys „Shutran®“. Oda valoma jos neišsausinant. Sudėtyje 
yra aktyvintosios anglies, kuri nuspalvina muilą unikalia, sodria, pilka spalva 
ir pasižymi dezodoruojančiomis savybėmis. Sukurtas be sintetinių dažiklių, 
parabenų, petrochemikalų ar sulfatų. „Shutran Bar Soap“ – veganiškas, 
švelnaus poveikio muilas, tad tinkamas naudoti visiems odos tipams.
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GABALINIS MUILAS 
„SHUTRAN® BAR SOAP“


