
• Den eteriska oljeblandningen Shutran, olivolja, 
sheasmör, gojibärsolja, jojobaolja, aktiverat kol

• 100 procent växtbaserat recept utan några syntetiska 
ingredienser

• Rengör huden utan att torka ut

• Skapar ett krämigt lödder med en ren och skogsaktig 
doft

• Innehåller aktiverat kol som ger tvålen dess grå färg 
och deodoriserande egenskaper

• Lindrar med aloeblad

• Passar alla hudtyper

• Gör huden mjuk och len. Innehåller inga parabener, 
ftalater, petrokemiska ämnen, glykoler, sulfater, 
syntetiska färgämnen, EDTA eller ingredienser från djur

• Vegansk

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• Håll tvålen under vatten och arbeta upp ett lödder. 
Tvåla in kroppen med löddret. Skölj noga med vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk. 
Undvik kontakt med ögonen. Använd inte produkten om 
irritation uppstår.

ANVÄNDNING

VARNING

Natriumpalmat, natriumsalt från palmkärnolja, vatten, 
glycerin, Olea europaea-fruktolja, Butyrospermum 
parkii-smör, olja av grenar/blad/trä från Picea pungens*, 
natriumglukonat, Cananga odorata-blomolja*, Ocotea 
quixos-bladolja*, Chamaecyparis obtusa-olja*, Lycium 
barbarum-fröolja, Simmondsia chinensis-fröolja, Artemisia 
pallens-blomolja*, Cedrus atlantica-hartsolja*, Lavandula 
angustifolia-olja*, Coriandrum sativum-fröolja*, Citrus 
limon-skalolja*, kol, Picea mariana-bladolja*, Aloe 
barbadensis-bladextrakt, Rosmarinus 
officinalis-bladextrakt*.

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, cinnamal**, kanelalkohol**, citral**, 
citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

Vår egenutvecklade eteriska olja Shutran innehåller 
svartgran från Northern Lights, cederträ, ocotea, lavendel 
och andra rena eteriska oljor och har utformats som en 
stärkande doft för män. Den innehåller inga syntetiska 
ingredienser som ofta finns i traditionell eau-de-cologne. 
Shutran Bar Soap kombinerar denna maskulina eteriska 
oljeblandning med andra naturliga ingredienser såsom 
aktiverat kol i en tvål som är särskilt utformad för män.

PRODUKTBAKGRUND

Shutran Bar Soap har en ren och skogsaktig doft och ett krämigt lödder som 
lämnar huden mjuk, len och fräsch. Den 100 procent växtbaserade tvålen är 
särskilt utformad för män men passar hela familjen. Den innehåller naturliga 
växtbaserade ingredienser samt Young Livings exklusiva eteriska oljeblandning 
Shutran® och rengör huden utan att torka ut den. Den innehåller också aktiverat 
kol som ger tvålen dess grå färg och deodoriserande egenskaper. Shutran 
Bar Soap är vegansk, innehåller inga syntetiska färgämnen, parabener, 
petrokemiska ämnen eller sulfater och är skonsam för att passa alla hudtyper.
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