
• Shutran, olijfolie, sheaboter, gojibessenzaadolie, 
jojoba-olie, geactiveerd houtskool

• 100% plantaardige formule zonder synthetische 
ingrediënten

• Reinigt de huid zonder deze uit te drogen

• Romige schuim met een schone, houtachtige geur

• Geactiveerd houtskool geeft de zeep een grijze kleur 
en heeft geurverdrijvende eigenschappen

• Aloë vera kalmeert de huid

• Geschikt voor alle huidtypes

• Laat de huid zijdezacht aanvoelen Bevat geen 
parabenen, ftalaten, petrochemicaliën, glycolen, 
sulfaten, synthetische kleurstoffen, EDTA of dierlijke 
ingrediënten

• Geschikt voor veganisten

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Maak de zeep nat en wrijf totdat er schuim ontstaat. 
Breng waar gewenst aan op de huid om deze te 
reinigen. Was zorgvuldig met water.

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik.Vermijd direct contact met de ogen. Bij irritatie het 
gebruik staken.

INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Natriumpalmaat, natriumpalmpitaat, water, glycerine, 
olijfolie, sheaboter, Picea pungens (blauwe sparolie)*, 
natriumgluconaat, Cananga odorata (ylang-ylangolie)*, 
Ocotea quixos (ocotea-olie)*, Chamaecyparis obtusa 
(hinoki-olie)*, Lycium barbarum (gewone boksdoornolie), 
Simmondsia chinensis (jojoba-olie), Artemisia pallens 
(davana-olie)*, Cedrus atlantica (atlascederolie)*, 
Lavandula angustifolia (lavendelolie)*, Coriandrum 
sativum (korianderolie)*, Citrus limon (citroenolie)*, 
houtskool, Picea mariana (zwarte sparolie)*, aloë vera, 
Rosmarinus officinalis (rozemarijnolie)*.

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, cinnamal**, cinnamylalcohol**, 
citral**, citronellol**, coumarin**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**.

*100% pure etherische olie
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INGREDIËNTEN

Shutran is een melange van zwarte spar, cederhout, 
ocotea, lavendel en andere zuivere etherische oliën. 
De melange is speciaal samengesteld voor mannen en is 
vrij van synthetische ingrediënten die vaak in geurtjes voor 
mannen gebruikt worden. Shutran Bar Soap combineert 
deze mannelijke melange met andere natuurlijke 
ingrediënten, waaronder geactiveerd houtskool.

GESCHIEDENIS

Shutran Bar Soap is een schuimende zeep die de huid reinigt en verzacht met 
een schone, houtachtige geur. Speciaal geformuleerd voor mannen, maar 
ook geschikt voor de rest van het gezin. Deze zeep is volledig plantaardig en 
bevat natuurlijke ingrediënten en onze exclusieve Shutran-melange die de huid 
reinigen zonder deze uit te drogen. Geactiveerd houtskool geeft de zeep een 
grijze kleur en heeft geurverdrijvende eigenschappen. Bevat geen synthetische 
kleurstoffen, parabenen, petrochemicaliën en sulfaten. Shutran Bar Soap is 
geschikt voor veganisten en zacht voor alle huidtypes.
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SHUTRAN® BAR SOAP


