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Testowanie na zwierzętach 
 

 

Grupa L’OCCITANE od ponad 40 lat sprzeciwia się testowaniu na zwierzętach  

i nigdy nie testowała produktów, składników aktywnych ani surowców  

na zwierzętach, czy to w fazie opracowywania produktu, czy w czasie jego 

produkcji. 
 

Grupa L’Occitane kategorycznie sprzeciwia się testowaniu kosmetyków na zwierzętach  

na całym świecie. W Chinach, gdzie sprzedawane są nasze produkty, władze wymagają,  

by część kosmetyków była poddawana testom, ponieważ uważają to za najlepszą formę 

ochrony bezpieczeństwa chińskich konsumentów. 

 

My nie przeprowadzamy tych testów. Są one wykonywane przez autoryzowane 

przez lokalne władze, chińskie laboratoria, na określonej grupie zwierząt. 

 

Chcąc to zmienić, przemysł kosmetyczny buduje relację z rządem Chin, w celu definitywnego 

zniesienia testowania kosmetyków na zwierzętach. Przedstawiciele przemysłu 

kosmetycznego prowadzą rozmowy z odpowiednimi władzami chińskimi oraz organizacjami 

pozarządowymi walczącymi o prawa zwierząt, by promować alternatywne metody testów 

stosowane w Europie, gdzie testowanie na zwierzętach jest zakazane. 

 

Konstruktywny dialog przyczynił się do wielu pozytywnych zmian w chińskim prawie,  

w tym do decyzji z czerwca 2014 roku, która położyła kres testowaniu na zwierzętach tzw. 

„kosmetyków zwykłych” produkowanych i pakowanych w Chinach (szampony, perfumy itp.). 

Kolejnym krokiem milowym było dopuszczenie przez Chińską Agencję Żywności i Leków 

(CFDA) w listopadzie 2016 roku testów bez udziału zwierząt do oceny bezpieczeństwa 

niektórych składników kosmetycznych. Obecnie Narodowy Instytut Kontroli Jakości 

Żywności i Leków w Chinach (NIFDC) rozważa dopuszczenie kolejnych alternatywnych 

testów bez udziału zwierząt (AAT).  

 

By jeszcze dobitniej dać dowód naszego zaangażowania w zniesienie testów na zwierzętach 

Grupa L’OCCITANE nawiązała współpracę z Instytutem Badań In Vitro (Institute for In Vitro 

Sciences). IIVS prowadzi w Chinach program promujący stosowanie i legalizację 

alternatywnych testów. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie IIVS. 

 

Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog z chińskimi organizacjami umożliwi dalsze zmiany  
w chińskim prawie i raz na zawsze położy kres testowaniu na zwierzętach. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję, że to oświadczenie w jasny sposób 

przedstawia nasze stanowisko. 

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

