
TESTOWANIE NA ZWIERZĘTACH 

Od założenia w 1976 roku L’OCCITANE en Provence nigdy nie testowało kosmetyków na 

zwierzętach. Grupa L’OCCITANE nie testuje swoich produktów, składników aktywnych, ani 

surowców na zwierzętach, na żadnym etapie opracowywania produktu ani procesu produkcyjnego, 

oraz wymaga od wszystkich swoich dostawców przestrzegania restrykcyjnego kodeksu 

postępowania i udowodnienia, że w pełni respektują nasze rygorystyczne standardy. 

Najwyższym priorytetem Grupy L’OCCITANE jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów. 

Wszystkie formuły naszych produktów są tym samym wnikliwie testowane alternatywnymi 

metodami, m.in. testami bezpieczeństwa oraz badaniami klinicznymi. 

W Chinach, gdzie również sprzedawane są produkty Grupy L’OCCITANE, importowane kosmetyki są 

poddawane przed dopuszczeniem do sprzedaży obowiązkowym testom na ograniczonym panelu 

zwierząt w rządowych laboratoriach. Władze chińskie wymagają dokumentacji regulacyjnej 

zawierającej wyniki jednorazowych testów (różniących się w zależności od kategorii produktu) w celu 

wydania zezwolenia higienicznego na każdy nowy importowany produkt kosmetyczny. Władze 

zastrzegają również, że kosmetyki mogą być poddawane wyrywkowym badaniom po wprowadzeniu 

do obrotu w celach audytowych. 

Te wymogi dotyczą wszystkich produktów kosmetycznych, które nie są produkowane lokalnie. 

Grupa L’OCCITANE jest bardzo zaangażowana w zniesienie testowania produktów kosmetycznych na 

zwierzętach na całym świecie i aktywnie uczestniczy w szeregu wspólnych wysiłków całej branży, aby 

osiągnąć ten cel. 

Przemysł kosmetyczny, za pośrednictwem Cosmetics Europe, które Grupa L'OCCITANE aktywnie 

wspiera jako członek korporacyjny, współpracuje z odpowiednimi chińskimi władzami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się prawami zwierząt, w celu wprowadzenia alternatywnych technik 

testowania, takich jak te stosowane w Europie, gdzie testy na zwierzętach - w tym testy gotowych 

produktów, składników aktywnych i surowców - zostały całkowicie zakazane w 2013 roku. 

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” (szampony, perfumy itp.). Kolejnym krokiem milowym było dopuszczenie przez chińską 

Krajową Administrację Produktów Medycznych (NMPA) 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) ocenia zamienniki dla testów na 

zwierzętach. 

Grupa L'OCCITANE wspiera finansowo alternatywne metody testowania. Współpracujemy na 

przykład z Instytutem Badań In Vitro (Institute for In Vitro Sciences - IIVS), laboratorium non-profit 

zajmującym się rozwojem testów in vitro (bez zwierząt) na całym świecie. IIVS prowadzi aktywny 

program w Chinach, którego celem jest promowanie i legalizacja metod testowania kosmetyków bez 

wykorzystania zwierząt. Postęp odnotowano w 2018 r. wraz z powołaniem IIVS do chińskiej grupy 

roboczej ds. kosmetyków (China’s Alternatives Working Group for Cosmetics) oraz w kwietniu 2019 

r., gdy zalegalizowano niektóre metody testowania bez udziału zwierząt (alternatywne) w procedurze 

wprowadzania kosmetyków na rynek. 


