STANOWISKO FIRMY L’OREAL DOT. TESTOWANIA NA ZWIĘRZĘTACH
Luty, 2017 r.
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów L'Oréal od zawsze stanowiły dla nas absolutny
priorytet. Równie dużą wagę przywiązujemy do wspierania praw zwierząt.
L'Oréal opracował bardzo rygorystyczne procedury oceny bezpieczeństwa swoich
produktów, które zostały poparte badaniami. Jeszcze zanim problem testów na zwierzętach
został zauważony przez społeczeństwo oraz odpowiednie objęty regulacjami prawnymi,
L'Oréal poszukiwał nowych metod sprawdzania bezpieczeństwa, które nie wykorzystywałyby
zwierząt. W laboratoriach firmy już od 1979 roku trwały prace nad rekonstrukcją modeli
ludzkiej skóry, aby to na nich prowadzić testy będące alternatywą dla badań na zwierzętach.
W 1989 roku firma L'Oréal zupełnie zrezygnowała z testowania swoich produktów na
zwierzętach. Stało się to na 14 lat przed wprowadzeniem regulacji prawnych w tym zakresie.
L'Oréal całkowicie zaprzestał badania składników swoich produktów na zwierzętach w 2013
roku.
Pozostaje tylko jeden wyjątek, który wpływa na pracę zarówno L'Oréal, jak i wszystkich
innych firm kosmetycznych: władze lokalne Chin związane ze zdrowiem wymagają
przeprowadzania wybranych testów na zwierzętach w przypadku niektórych produktów lub
składników. L'Oréal już od ponad 10 lat angażuje się w dialog z chińskimi władzami oraz
naukowcami w celu uznania alternatywnych metod badań, co pozwoliłoby na zmianę
regulacji dotyczących kosmetyków oraz całkowite i ostateczne wyeliminowanie testów na
zwierzętach. Dzięki temu niektóre produkty wytwarzane i sprzedawane w Chinach, takie jak
szampony, kosmetyki do mycia ciała i do makijażu, od 2014 roku nie są już testowane na
zwierzętach.
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Our consumers’ health and safety have always been an absolute priority for L’Oréal. As is
the support of animal welfare.
L’Oréal has developed a very rigorous safety evaluation procedure of its products, backed by
Research. Well before the question of animal testing was raised by civil society or within a
regulatory framework, L’Oréal has been committed to new methods of assessing safety that
don’t involve animals. A true pioneer, L'Oréal has been reconstructing human skin models in
laboratories to elaborate safety tests since 1979, as an alternative to animals. In 1989,
L’Oréal completely ceased testing its products on animals, thus 14 years before the
regulation required so. Since 2013, L'Oréal has completely stopped testing ingredients on
animals.
Only one exception prevails for L’Oréal just like all other cosmetic companies: the health
authorities in China require some tests on animals for certain products or ingredients. For
over 10 years, L’Oréal has been committed to working alongside the Chinese authorities and
scientists to have alternative testing methods recognized, and permit the cosmetic regulation
to evolve towards a total and definite elimination of animal testing. Thanks to this, since
2014, certain products manufactured and sold in China like shampoo, body wash or make-up
are no longer tested on animals.

