
ÁLLATKÍSÉRLETEK 

A L’OCCITANE en Provence 1976-os alapításától kezdve ellenzi a kozmetikai termékek állatokon való 

tesztelését. A L’OCCITANE csoport nem teszteli termékeit, aktív összetevőit és nyersanyagait sem 

állatokon a termékfejlesztés és a gyártás egyik pontján sem, illetve minden beszállítójától elvárja, 

hogy kövesse a szigorú szabályzatot és igazolja, hogy tiszteletben tartja ezen irányadó normákat.  

A  L’OCCITANE csoport első számú prioritása a fogyasztók egészsége és biztonsága. Éppen ezért 

minden termék formulája alaposan tesztelt, többféle alternatív módon, beleértve a termékbiztonsági 

tesztet és klinikai vizsgálatokat is.  

Kínában, ahol a csoport termékei forgalomban vannak, az importált kozmetikai termékeket kötelező 

benyújtani tesztelése, amelyet a kormány laboratóriumaiban, megadott állatfajokon tesztelnek, 

mielőtt elindulhatna az országban a termék forgalmazása. A kínai hatóságok megkövetelnek számos 

szabályozó dokumentumot, amelyek közt szerepelnie kell ezen egyszeri teszt eredményének is annak 

érdekében, hogy az adott kozmetikai termék megkapja a higéniai engedélyt, amely elengedhetetlen a 

forgalmazásához.  A hatóságok továbbá azt is előírják, hogy a már forgalomban lévő kozmetikai 

termékeket bármikor alávethetik véletlenszerű, mintavételes tesztelésnek, felülvizsgálati okokból.  

Ezen követelmények minden külföldről érkező kozmetikumra érvényesek. 

A L’OCCITANE csoport mélyen elkötelezett, hogy véget vessen az kozmetikai iparban történő 

állatkísérleteknek és aktívan részt vesz számos ilyen irányú együttműködésben, hogy elérje ezt a célt.  

A kozmetikai ipar, a Cosmetics Europe szervezetén keresztül - melyet a L’OCCITANE csoport testületi 

tagként  támogat – kapcsolatban áll az illetékes kínai hatóságokkal és állatjogi civil szervezetekkel 

olyan alternatív tesztelési technikák bevezetése érdekében, melyeket Európában is használnak, ahol 

az állatokon történő tesztelést 2013-ban teljesen betiltották.  

Ez a konstruktív párbeszéd már több előrelépést is hozott a kínai szabályozásban, többek között azt, 

hogy 2014 júniusától az úgynevezett „átlagos kozmetikumokat” (sampon, parfüm stb.), amelyeket 

helyben állítanak elő és csomagolnak, nem tesztelik állatokon. Egy másik fontos mérföldkő volt a 

2016 novemberi döntés, amellyel a National Medical Product Administration jóváhagyta a nem állati 

tesztek elvégzést bizonyos kozmetikai összetevők biztonsági vizsgálatának során. A National 

Institutes for Food and Drug Control jelenleg is több alternatívát vizsgál, amelyekt az állatokon 

történő tesztelés helyett alkalmazhatnának.  

A L’OCCITANE csoport az alternatív tesztelési módszereket támogatja. Partnerkapcsolatban van az 

Institute for In Vitro Sciences (IIVS) non-profit kutató és tesztelő laboratóriummal, ahol 

elkötelezetten kutatják a nem állati tesztek további lehetőségeit. A szervezet aktívan jelen van 

Kínában, ahol a nem állati tesztek kozmetikai iparban történő használatában és hivatalos 

elfogadásban szeretne előrelépést elérni. 2019 áprilisában ez meg is történt: a kínai Alternatives 

Working Group for Cosmetics munkacsoport elfogadta biztonyos nem állati, vagyis alternatív 

tesztelési módszerek bevezetését. 


