
• Mistura de óleos essenciais Shutran, azeite, 
manteiga de carité, óleo de semente de bagas 
de goji, óleo de jojoba, carvão ativado

• Fórmula 100% à base de plantas, sem ingredientes 
sintéticos

• Limpa a pele sem ressecá-la

• Cria uma espuma cremosa com um aroma limpo 
e amadeirado

• Contém carvão ativado que contribui para a sua 
rica cor cinzenta e lhe proporciona propriedades 
desodorizantes

• Acalma com folha de aloe

• Adequado para todos os tipos de pele

• Deixa a pele com uma sensação suave e sedosa. 
Formulado sem parabenos, ftalatos, petroquímicos, 
glicóis, sulfatos, pigmentos ou corantes sintéticos, 
EDTA ou ingredientes de origem animal

• Fórmula adequada para veganos

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

• Molha o sabonete e faz espuma. Aplica a espuma nas 
zonas desejadas do corpo para limpar a pele. Enxagua 
abundantemente com água.

Manter fora do alcance das crianças. Apenas para uso 
externo. Evitar contacto com os olhos. Interromper o uso 
se ocorrer irritação na pele.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES

Palmato de sódio, palmitato de sódio, água, glicerina, 
óleo de fruta de Olea europaea (Azeitona), manteiga de 
Butyrospermum parkii (Carité), óleo de ramo/folha/madeira 
de Picea pungens* (Abeto azul), gluconato de sódio, óleo 
da flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), óleo da folha 
de Ocotea quixos* (Ocotea), óleo de Chamaecyparis 
obtusa* (Hinoki), óleo de semente de Lycium barbarum 
(Bagas de goji), óleo de semente de Simmondsia chinensis 
(Jojoba), óleo da flor de Artemisia pallens* (Davana), óleo 
de casca de Cedrus atlantica* (Cedro atlântico), óleo de 
Lavandula angustifolia* (Lavanda), óleo de semente de 
Coriandrum sativum* (Coentro), óleo de casca de Citrus 
limon* (Limão), carbono, óleo de folha de Picea mariana* 
(Abeto preto), extrato de folha de Aloe barbadensis, extrato 
de folha de Rosmarinus officinalis* (Alecrim).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, cinamal**, álcool cinamílico**, 
citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneno** e linalol**.

INGREDIENTES

A nossa mistura patenteada de óleos essenciais 
Shutran é uma combinação de abeto preto Northern 
Lights, cedro, ocotea, lavanda e outros óleos essenciais 
puros, concebida especificamente para fornecer um 
aroma fortalecedor para os homens, sem ingredientes 
sintéticos tipicamente encontrados noutros perfumes e 
fragrâncias. Shutran Bar Soap combina esta mistura de 
óleos essenciais masculinos com outros ingredientes de 
origem natural incluindo carvão ativado, num sabonete 
de limpeza criado especificamente para os homens.

HISTÓRIA DO PRODUTO

*Óleo essencial 100% puro
**Componentes naturais de óleos essenciais

Shutran Bar Soap tem uma fragrância limpa e amadeirada e uma espuma 
cremosa que dá uma sensação de pele suave, sedosa e renovada.  Formulado 
especialmente para os homens, mas pode ser utilizado por toda a família, este 
sabonete 100% à base de plantas contém ingredientes botânicos naturais e a 
mistura de óleos essenciais Shutran® exclusiva da Young Living, limpando a 
pele sem ressecá-la. A nossa adição exclusiva de carvão ativado contribui para 
a sua rica cor cinzenta, proporcionando-lhe propriedades desodorizantes.  
Elaborado sem pigmentos ou corantes sintéticos, parabenos, petroquímicos 
ou sulfatos, este sabonete é adequado para veganos e suave o suficiente para 
ser usado em todos os tipos de pele.

170 g Código: 3680500

SHUTRAN® BAR SOAP


