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Djurtester 
 

 
 

L’Occitane Gruppen har varit emot djurtester i över 40 år och vi har aldrig 

testat våra produkter, aktiva ingridienser eller råmaterial på djur i något stadie 
av produktutvecklingen eller tillverkningsprocessen. 

 

Gruppen är fundamentalt emot djurtester av skönhetsprodukter världen över. 
I Kina, där våra produkter säljs, har dock den kinesiska myndigheten begärt att vissa 

kosmetiska produkter som säljs på den kinesiska marknaden ska djurtestas. Dom anser att 

det är det bästa sättet för dom att försäkra sig om att produkten är säker att använda. 
 

Vi utför inte dessa tester. Dom genomförs på kinesiska labb som har blivit 

godkända av lokala myndigheter att utföra dessa tester på ett begränsat antal 
djur. 

 

För att hjälpa processen framåt, så har skönhetsindustrin arbetat aktivt och utvecklat en 
relation med den kinesiska myndigheten med tydliga mål om att stoppa djurförsök på 

skönhetsprodukter helt och hållet. Skönhetsindustrin har engagerat sig med relevanta 

myndigheter och djurrättsorganisationer för att upplysa de kinesiska myndigheterna om 
andra tekniker som används runt om i Europa, som nu har förbjudit djurförsök helt och 

hållet. 

 
Denna konstruktiva diaolog har lett till en serie av utvecklingar i den kinesiska regleringen, 

inklusive det beslut som togs i Juni 2014 som innebar ett slut för djurtester på såkallade 
”vardags kosmetik” som är producerad och packad lokalt (Schampoo, parfym osv), ett stort 

steg i rätt riktning! En till stor milstolpe var i November 2016 när CFDA (China Food and 

Drug Administration) godkände användningen av test som inte innebar djurtester för att 
försäkra sig om säkerheten av vissa kosmetiska ingridienser. 

I dagsläget överväger NIFDC (National Institute for Food and Drug Control) att acceptera 

andra alternativ till djurtester (AAT). 
 

För att ytterligare visa vårt engagemang i att stoppa djurtester, har L’Occitane gruppen 

påbörjat ett sammarbete med institutet In Vitro Sciences (IIVS). IIVS har ett program i Kina 
som arbetar aktivt för att förespåka och övertala den kinesiska myndigheten att acceptera  

AAT. Mer information om detta hittar ni på  IIVS hemsida. 

 
Vi är övertygade om att denna öppna dialog med kinesiska organisationer kommer att 

fortsätta ha ett positivt inflytande på den kinesiska regleringen och sätta stop för djurtester 

en gång för alla. 
 

Tack för ditt intresse och vi hoppas att detta uttalande har gjort vår ståndpunkt tydlig. 

 


