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Testovanie na zvieratách 
 

 

Spoločnosť L’OCCITANE Group sa už viac ako 40 rokov stavia proti testovaniu 

na zvieratách. Svoje výrobky, aktívne prísady ani surový materiál sme na 

zvieratách nikdy netestovali, a to v žiadnej fáze procesu vývoja výrobku ani 

výrobného procesu.  
 

Spoločnosť je zásadne proti testovaniu kozmetických prípravkov na zvieratách po celom svete. 

V Číne, kam sa naše výrobky vyvážajú, miestne autority vyžadujú testovanie niektorých 

kozmetických výrobkov, ktoré sa predávajú na čínskom trhu. Podľa nich ide o najlepší spôsob, 

ako zaistiť bezpečnosť zákazníkov v Číne. 

 

My nerobíme tieto testy. Vykonávajú sa v čínskych laboratóriách, ktoré boli 

autorizované miestnymi autoritami, na obmedzenej vzorke zvierat. 

 

Pre vyriešenie situácie kozmetický priemysel rozvíja svoje vzťahy s čínskymi autoritami s 

jasným cieľom ukončiť testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách. S pomocou 

zodpovedných orgánov a nevládnych neziskových organizácií bojujúcich za práva zvierat sa 

snaží vyzdvihovať alternatívne techniky, ktoré sa využívajú v Európe, kde bolo testovanie na 

zvieratách zakázané. 

 

Tento konštruktívny dialóg viedol k veľkým pokrokom v čínskych nariadeniach, vrátane 

rozhodnutia z júna 2014 o ukončení testovania tzv. „bežnej kozmetiky“, ktorá sa vyrába a je 

balená lokálne (šampóny, parfumy atď.). K ďalšiemu významnému posunu došlo v novembri 

2016, keď CFDA (China Food and Drug Administration – čínsky úrad pre kontrolu potravín a 

liečiv) schválil uskutočňovanie bezpečnostných testov bez využitia zvierat pre vybrané 

kozmetické prísady. V súčasnosti uvažuje NIFDC (National Institute for Food and Drug 

Control – národný inštitút pre kontrolu potravín  a liečiv) o zavedení ďalších alternatív k 

testovaniu na zvieratách (AAT). 

 

V súlade so svojim záväzkom ukončiť testovanie na zvieratách uzavrela L’OCCITANE Group 

partnerstvo s IIVS (Institute for In Vitro Sciences – inštitút pre vedy in vitro), ktorý v Číne 

riadi projekt propagujúci využívanie a regulačné prijatie alternatívnych spôsobov testovania bez 

použitia zvierat (AAT). Viac informácií o tomto programe nájdete na webe IIVS. 

 

Sme presvedčení o tom, že otvorený dialóg s čínskymi organizáciami bude naďalej ovplyvňovať 
čínske regulácie a raz a navždy ukončí testovanie na zvieratách. 

 

Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že Vám toto stanovisko ujasnilo náš postoj.  

 

http://iivs.org/education-outreach/working-with-china-2/

