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Testování na zvířatech 
 

 

Společnost L’OCCITANE Group se již více než 40 let staví proti testování 

na zvířatech. Své produkty, aktivní přísady ani surový materiál jsme na zvířatech 

nikdy netestovali, a to v žádné fázi procesu vývoje produktu ani výrobního 

procesu.  

 
Společnost je zásadně proti testování kosmetických přípravků na zvířatech po celém světě. 

V Číně, kam jsou naše produkty vyváženy, lokální autority vyžadují testování některých 

kosmetických výrobků, jež jsou prodávány na čínském trhu. Podle nich se jedná o nejlepší 

způsob, jak zajistit bezpečnost zákazníku v Číně. 

 

My neprovádíme tyto testy. Jsou vykonávány v čínských laboratořích, které byly 

autorizovány lokálními autoritami, na omezeném vzorku zvířat. 

 

Pro vyřešení situace kosmetický průmysl rozvíjí své vztahy s čínskými autoritami s jasným 

cílem ukončit testování kosmetických přípravků na zvířatech. Za pomoci odpovědných 

orgánů a nevládních neziskových organizací bojujících za práva zvířat se snaží vyzdvihovat 

alternativní techniky, jež se využívají v Evropě, kde bylo testování na zvířatech zakázáno. 

 

Tento konstruktivní dialog vedl k řadě pokroků v čínských nařízeních, včetně rozhodnutí z 

června 2014 o ukončení testování tzv. „běžné kosmetiky“, která je vyráběna a balena lokálně 

(šampony, parfémy atd.). K dalšímu významnému posunu došlo v listopadu 2016, kdy CFDA 

(China Food and Drug Administration – čínský úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválil 

provádění bezpečnostních testů bez využití zvířat pro vybrané kosmetické přísady. 

V současné době uvažuje NIFDC (National Institute for Food and Drug Control – národní 

institut pro kontrolu potravin  a léčiv) o zavedení dalších alternativ k testování na zvířatech 

(AAT). 

 

V souladu se svým závazkem k ukončení testování na zvířatech uzavřela L’OCCITANE 

Group partnerství s IIVS (Institute for In Vitro Sciences – institut pro vědy in vitro), který 

v Číně řídí projekt propagující využívání a regulační přijetí alternativních způsobů testování 

bez použití zvířat (AAT). Více informací o tomto programu naleznete na webu IIVS. 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že otevřený dialog s čínskými organizacemi bude nadále ovlivňovat 

čínské regulace a jednou provždy ukončí testování na zvířatech. 

 

Děkujeme za Váš zájem a doufáme, že Vám toto stanovisko ujasilo náš postoj.  

 

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

