
• Kompozycja olejków eterycznych Shutran, 
oliwa z oliwek, masło shea, olejek z nasion 
jagód goji, olej jojoba, węgiel aktywny

• Stuprocentowo roślinna formuła bez syntetycznych 
dodatków

• Myje skórę bez przesuszania

• Tworzy kremową pianę o świeżym, leśnym zapachu

• Zawiera węgiel aktywny, który nadaje szary kolor 
i zapewnia działanie dezodorujące

• Liść aloesu działa kojąco

• Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry

• Pozostawia skórę miękką i jedwabiście gładką. 
Nie zawiera parabenów, ftalanów, substancji 
petrochemicznych, glikoli, siarczanów, syntetycznych 
barwników, EDTA i składników pochodzenia 
zwierzęcego

• Wegańska formuła

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Zmydl w dłoniach z dodatkiem wody. Umyj pianą 
wybrane części ciała, aby oczyścić skórę. 
Spłucz dokładnie wodą.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli pojawi się 
podrażnienie, przerwij stosowanie.

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Palmitan sodu, sól sodowa kwasu tłuszczowego z oleju 
palmowego, woda, gliceryna, olej z owoców oliwki 
europejskiej (Olea europaea ), masło z masłosza parki 
(Butyrospermum parkii), olejek z gałęzi/igieł/drewna 
świerku kłującego (Picea pungens)*, glukonian sodu, 
olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga odorata)*, 
olejek z liści ocotei (Ocotea quixos)*, olejek z cyprysika 
japońskiego (Chamaecyparis obtusa)*, olejek z nasion 
kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum), olej z nasion 
jojoby (Simmondsia chinensis), olejek z kwiatów davana 
(Artemisia pallens)*, olejek z kory cedru atlaskiego 
(Cedrus atlantica)*, olejek z lawendy (Lavandula 
angustifolia)*, olejek z nasion kolendry (Coriandrum 
sativum)*, olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)*, węgiel, 
olejek z igieł świerku czarnego (Picea mariana)*, ekstrakt 
z liści aloesu (Aloe barbadensis), ekstrakt z liści rozmarynu 
(Rosmarinus officinalis)*.

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan benzylu**, 
salicylan benzylu**, cynamal**, alkohol cynamylowy**, 

SKŁADNIKI

Nasza autorska kompozycja Shutran to połączenie świerku 
czarnego, cedru, ocotei, lawendy i innych czystych olejków 
eterycznych. Stanowi idealny zapach dla mężczyzn — 
dodający mocy i wolny od syntetycznych składników, 
które można znaleźć w tradycyjnej wodzie kolońskiej. 
Mydło Shutran łączy tę męską kompozycję olejków z innymi 
naturalnymi składnikami, takimi jak węgiel aktywny, 
aby zadbać o dokładne oczyszczenie skóry.

HISTORIA PRODUKTU

cytral**, cytronelol**, kumarynę**, eugenol**, farnezol**, 
geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych

Mydło Shutran ma świeży, drzewny zapach i  tworzy kremową pianę, która 
pozostawia skórę miękką, gładką i  czystą. Stworzone specjalnie z  myślą 
o  mężczyznach, ale idealne dla całej rodziny, to roślinne mydło zawiera 
naturalne składniki oraz ekskluzywną kompozycję olejków eterycznych 
Shutran®. To sposób na oczyszczenie skóry bez przesuszania. Wyjątkowy 
dodatek w postaci węgla aktywnego nadaje szary kolor i zapewnia działanie 
dezodorujące. Stworzone bez syntetycznych barwników, parabenów, 
substancji petrochemicznych i  siarczanów, mydło Shutran jest produktem 
wegańskim i tak delikatnym, że nadaje się do wszystkich rodzajów skóry.

170 g Kod produktu: 3680500

SHUTRAN® BAR SOAP


