
Visste du detta?
• Män spenderar allt mer av sin inkomst på hygienprodukter, bland 

annat cologne. 2013 såldes hygienartiklar för män för cirka 1,1 

miljard USD. (GCI Magazine, december 2010)

• 2013 spenderade män för första gången mer pengar på särskilda 

toalettartiklar för män än på rakprodukter. (GCI Magazine, februari 

2014)

• Under de senaste fem åren har andelen nya hygienprodukter för 

män stigit till 5,6 procent från 4,6 procent. (Euromonitor)

• Blågran från Idaho är den perfekta deodoranten med en maskulin 

barrträdsdoft som slappnar av både kroppen och själen.

Kompletterande produkter
• Den eteriska oljeblandningen Valor

• Den eteriska oljeblandningen Mister

Produktinformation 
Den eteriska oljeblandningen Shutran 

Kod 483508

15 ml 

Produktöversikt 
Shutran är kraftgivande eterisk oljeblandning som speciellt utformats 

för män som vill stärka känslan av maskulinitet och självförtroende. 

Både män och kvinnor tycker om den inspirerande doften och Shutran 

innehåller inga syntetiska ingredienser, trots att den används som 

cologne. Den tillverkas i stället av eteriska oljor, bland annat blågran 

från Idaho som är unik för Young Living och som friskar upp och ger 

energi åt både kroppen och själen.

Shutran är speciellt utformad för män och några droppar under dagen 

kan hjälpa under en stressig arbetsdag eller en särskild kväll.

Huvudfördelar
• Stimulerar känslor av vitalitet och energi

• Stärker känslan av självförtroende och maskulinitet

Rekommenderad användning 
Utvärtes: Stryk på 2–4 droppar två gånger per dag eller efter behov. 

Späd ut 15 droppar med 10 ml V-6 om du har känslig hud.

Varning!
• Förvaras utom räckhåll för barn. 

• Om du tar medicin eller har en medicinsk åkomma ska du kontakta 

en vårdkunnig före användning. 

• Undvik direktkontakt med solljus eller UV-strålar upp till 12 timmar 

efter användning.

• Förvaras svalt och mörkt. 

Ingredienser
Olja av grenar, barr och trä av Picea Pungens (blågran från Idaho), 

bladolja av Ocotea Quixos (ocotea), olja av Chamaecyparis Obtusa 

(hinoki), blomolja av Cananga Odorata (ylang ylang), fröolja av 

Coriandrum Sativum (koriander), blomolja av Artemisia Pallens 

(davana), träolja av Cedrus Atlantica (cederträ), skalolja av Citrus Limon 

(citron), olja av Lavandula Angustifolia (lavendel)
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