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Dyretesting 

 
L’OCCITANE gruppen har vært mot dyretesting i over 40 år og vi har aldri 
testet våre produkter, ingredienser eller råvarer på dyr under noen stadier av 

produktutvikling eller under våre produksjonsprosesser.  

 

L'Occitane er fundamentalt forpliktet til å avskaffe dyreforsøk av skjønnhetsprodukter i hele 

verden. Grunnen til at L'Occitane har havnet på lister der det står at produktene testes på 

dyr, er at vi også selger produkter i Kina, og Kinesiske myndigheter krever nemlig at 

produktene blir testet av eksterne laboratorier, for å sikre at forbrukeren er trygg.  

L’Occitane har ikke noe med disse testene å gjøre. Testene utføres på et lite 

utvalg dyr av kinesiske laboratorier som er godkjente av kinesiske myndigheter.  

Kosmetikkbransjen har jobbet aktivt med å få et godt forhold til kinesiske myndigheter, med 

et klart mål om å få en slutt på dyretesting av kosmetikk. Hele industrien har engasjert seg, 

og jobbet sammen med myndighetene og ulike dyrevernsorganisasjoner for å fremme 

alternative tester av kosmetikk slik som de vi benytter i Europa i dag. 

Dialogen har ført til store fremskritt, og i 2014 ble det besluttet å avslutte denne type tester 

på enkelte importerte hygieneprodukter (sjampo, parfyme etc.). Og i november 2016 

kunngjorde kinesiske myndigheter at de hadde gjennomført sin første alternative test på 

kosmetiske råvarer. Dette var et stort steg i riktig retning! I dag vurerer NIFDC (National 

Institute for Food and Drug Control)  også godkjenning av andre alternative tester.    

 
For å styrke vår kamp mot dyretesting ytterligere har L’OCCITANE gruppen inngått et samarbeid 

med Institute for In Vitro Sciences (IIVS). IIVS har et aktivt program i Kina for å promotere 

alternativer til dyretesting og kjemper for at myndighetene skal godta disse. Mer informasjon 

om arbeidet kan du finne på IIVS hjemmeside.  
 
Vi er overbeviste om at den åpne dialogen med kinesiske organisasjoner vil påvirke kinesiske 

mydigheter og deres regelverk, slik at vi kan få en slutt på dyretesting. 

 

Takk for din interesse og engasjement i kampen mot dyretesting. Vi håper dette ga deg en god 

forklaring på L’OCCITANE sin posisjon i dag.  

 


