
• Amestec de uleiuri esențiale Shutran, ulei de măsline, 
unt de shea, ulei de semințe de fructe goji, ulei de 
jojoba și carbon activ 

• Formulă pe bază de plante, fără ingrediente sintetice 

• Curăță pielea fără a o usca 

• Creează o spumă cremoasă cu un miros curat, lemnos

• Conține cărbune activ, care contribuie la culoarea gri 
bogată a săpunului și oferă proprietăți de dezodorizare

• Calmează cu frunze de aloe

• Potrivit pentru toate tipurile de piele

• Lasă pielea moale și netedă

• Formulat fără parabeni, ftalați, produse petrochimice, 
glicoli, sulfați, coloranți sintetici sau ingrediente de 
origine animală

• Formula sa este vegană 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

• Udă săpunul pentru a forma o spumă.  Aplică spuma 
pe zonele dorite ale corpului pentru a curăța pielea. 
Clătește-te bine cu apă. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern. 
Evită contactul cu ochii. Întrerupe utilizarea produsului în 
cazul în care apar iritații.

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

Palmat de sodiu, sâmburi de palmier de sodiu, 
apă, glicerină, ulei de fructe Olea europaea, unt de 
Butyrospermum parkii,  ulei de ramură / frunză / lemn, 
gluconat de sodiu de Picea pungens *, ulei de flori de 
Cananga odorata *, ulei de frunze de ocotea quixos *, 
ulei de Chamaecyparis obtusa *, ulei de semințe de 
Lycium barbarum, ulei de semințe Simmondsia chinensis, 
ulei de flori Artemisia pallens *, ulei de scoarță de Cedrus 
atlantica *, ulei de Lavandula angustifolia *, ulei de 
semințe de Coriandrum sativum *, ulei de coji de Citron 
limon *, carbon, ulei de frunze de Picea mariana *, 
extract de frunze de Aloe barbadensis, extract de frunze 
Rosmarinus officinalis *.

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzii **, 
salicilat de benzii **, cinamal **, alcool cinamilic **, 
citral **, citronelol **, cumarină **, eugenol **, farnesol **, 
geraniol **, isoeougenol **, limonen **, linalool **

*Ulei esențial 100% pur 
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

Amestecul nostru brevetat de uleiuri esențiale Shutran 
este o combinație de ulei de molid negru Northern Lights, 
lemn de cedru, ocotea, lavandă și alte uleiuri esențiale, 
concepute special pentru a forma un miros puternic pentru 
bărbați, fără ingredientele sintetice găsite în parfumurile 
tradiționale.  Săpunul Shutran combină acest amestec 
de uleiuri esențiale masculine cu alte ingrediente derivate 
natural, inclusiv cărbune activ, într-un săpun creat special 
pentru bărbați.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Săpunul Shutran are un parfum curat, lemnos și o spumă cremoasă care 
lasă pielea moale, netedă și revigorată. Formulat special pentru bărbați, 
dar excelent pentru întreaga familie, acest săpun pe bază de plante, conține 
ingrediente botanice și amestecul exclusiv de uleiuri esențiale Shutran®, care 
permite utilizatorilor să curețe pielea fără a o usca excesiv. Conține cărbune 
activ, care contribuie la culoarea gri bogată a săpunului și oferă proprietăți de 
dezodorizare. Preparat fără coloranți sintetici sau coloranți, parabeni, produse 
petrochimice și sulfați, săpunul Shutran este vegan și este suficient de delicat 
pentru a fi utilizat pe toate tipurile de piele.
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