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Řada společností má na svých produktech
označení typu „tento výrobek nebyl testován
na zvířatech“ nebo „jsme proti testování
na zvířatech“, což může, ale nemusí být
pravda. Navíc tato označení neříkají nic
o testování jednotlivých složek. V roce
1996 proto vytvořila mezinárodní koalice
organizací na ochranu zvířat mezinárodní
schéma certifikace kosmetického zboží
(HCS) a prostředků pro domácnost (HHPS)
netestovaných na zvířatech, aby tak
zodpovědným spotřebitelům usnadnila výběr
zboží při nákupu.
V EU sice již platí zákaz testování
kosmetických výrobků a jejich složek
na zvířatech a také zákaz dovozu a prodeje
takto otestované kosmetiky, avšak nejsou
stanoveny žádné kontrolní mechanismy
dodržování zákazu. Co se týče prostředků
pro domácnost, na jejich testování se zákaz
vůbec nevztahuje.
Na našem trhu existuje řada dalších
certifikátů, které mají jako jedno z kritérií

netestování produktů ani jejich složek
na zvířatech, ale většinou se v tomto směru
spoléhají na prohlášení učiněná společností
žádající o daný certifikát a tuto skutečnost
nijak neověřují. Některé certifikáty také
umožňují testování složek jiným subjektem
než je výrobce a dodavatel. Proto jsou tedy
jedinými spolehlivými certifikáty HCS a HHPS.
Abychom Vám usnadnili orientaci na trhu,
připravili jsme pro Vás přehled certifikátů,
které můžete nejčastěji nalézt na výrobcích:
• produkty bez živočišných
složek
• produkty a jejich složky by
neměly být testovány na zvířatech
(nijak se ovšem nekontroluje)
• bez GMO
• produkty bez složek pocházejících z mrtvých zvířat
• produkty a jejich složky by
neměly být testovány na zvířatech
(nijak se ovšem nekontroluje)
• bez GMO

• co nejméně chemicky
zpracovávané složky,
co nejvíce přírodní,
z ekologického zemědělství, bez GMO
• upřednostňovány přírodní, recyklovatelné
a rozložitelné materiály
• produkty ani jejich složky by neměly být
testovány na zvířatech (nové složky ovšem
může na zvířatech testovat jiný subjekt
než je výrobce nebo dodavatel)
• produkty nesmí obsahovat suroviny
z mrtvých obratlovců
• v každém produktu musí
být minimálně 95 % složek
přírodních
• EcoCert ECO má minimálně 50 %
rostlinných složek ekologického původu,
EcoCert BIO minimálně 95 % rostlinných
složek ekologického původu
• bez GMO
• čistě přírodní složky
• žádné složky
z mrtvých zvířat

• žádná barviva, konzervanty, ropné
a syntetické látky
• bez GMO
• produkty ani jednotlivé složky by neměly
být testovány na zvířatech (nijak se ovšem
nekontroluje)
• ekologická výroba a ekologické balení
• české výrobky
• u CPK bio – minimálně 20 % složek
pochází z ekologického zemědělství

NETESTOVÁNO
na zvířatech

• minimálně 70 % složek
z ekologického zemědělství
• v označení „Organic“ je těchto
složek minimálně 95 %
• produkty ani jejich složky by neměly
být testovány na zvířatech (nijak se ovšem
nekontroluje)
• výrobky takto označené
obsahují složky, které byly
vypěstovány v souladu
s lidskými právy (bez vykořisťování lidí,
dětské práce atd.) a s ohledem na životní
prostředí

Seznam značek, které se nepodílejí
na testování na zvířatech

HCS & HHPS
Humánní kosmetický
standard (Humane Cosmetics
Standard – HCS) a Humánní standard
pro prostředky pro domácnost (Humane
Household Products Standard – HHPS)
jsou jedinými mezinárodně uznávanými
certifikáty zaručujícími, že ani finální výrobky
ani jejich jednotlivé složky nebyly testovány
na zvířatech. Tato skutečnost je založena
na požadavku zřízení vnitřních kontrolních
systémů u výrobců a je pravidelně ověřována
nezávislým auditem. Pouze logo znázorňující
králíka s hvězdami je platnou značkou těchto
certifikátů.

Seznam značek s certifikátem HCS a/nebo HHPS dostupných v ČR
100% Pure | www.100pure.cz
Aftercare | www.theaftercarecompany.com
Amie | www.amieskincare.com
Argital | www.argital.it
Astonish | www.astonishcleaners.com
Athena’s | www.athenas.it
Aubrey Organics | www.aubrey-organics.com
Bio-D | www.biodegradable.biz
Balm Balm | www.balmbalm.com
BM Beauty | www.bmbeauty.com
Cuccio Naturale | www.cuccio.com
Desert Essence | www.desertessence.com
Douces Angevines | www.lesdoucesangevines.com
Earth Friendly Products | www.ecos.com
Ecover | www.ecover.com
Ecozone | www.ecozone.com
Everyday Minerals | www.everydayminerals.com
Florame | www.florame.cz
Forsythe Cosmetic Group (značka Color Club) |
www.cosmeticgroup.com
Freeman | www.freemanbeauty.com
Hedera natur (značky: Almacabio,
Equo, Eco) | www.hederanatur.com

Helan | www.helan.it
Hurraw! Balm | www.hurrawbalm.com
Jason Natural Cosmetics | www.jason-natural.com
Kiss My Face | www.kissmyface.com
Laboratoire Holistica International |
www.holistica.fr
Lily LoLo Mineral Cosmetics |
www.lilylolo.co.uk, www.lilylolo.cz
Liz Earle Cosmetics (KPL Cosmetics Ltd) |
www.lizearle.com (pouze přes internet)
Lush | www.lushcz.cz (pozn.: Tato značka certifikát
HCS nemá, ale jako jediná výjimka je na základě
své přísné firemní politiky ohledně netestování
na zvířatech zařazena na tento seznam.)
Manufaktura | www.manufaktura.cz
Marks & Spencer | www.marks-and-spencer.cz
Melvita | www.melvita.cz
Method | www.methodhome.com
Montagne Jeunesse | www.montagnejeunesse.com
Nothing Nasty | www.nothingnasty.com
(pouze přes internet)
Organix South Inc. (Thera Neem) |
www.organixsouth.com

Podpořte naši kampaň!
Paul Mitchell |
www.paulmitchell.com
Raw Gaia | www.rawgaia.com
Raw Skin Food |
www.rawskinfood.co.uk
Sanoflore | www.sanoflore.cz
Seventh generation | www.seventhgeneration.com
SpaRitual | www.sparitual.eu
Suma Foods (Triangle Wholefoods Collective
Ltd; výrobky Ecoleaf) | www.suma.coop
Super Diet | www.superdiet.fr
The Body Shop | www.thebodyshop.com
Urban Decay | www.urbandecay.com
Urtekram | www.urtekram.cz
Yes Syzygy Ltd | www.yesyesyes.org
W.S. Badger | www.badgerbalm.com
Aktualizovaný seznam VŠECH značek
s certifikátem HCS a/nebo HHPS a další
informace naleznete na adresách:
www.netestovanonazviratech.cz
www.gocrueltyfree.org

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Také můžete přispívat pravidelně každý
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS
ve tvaru DMS ROK SVOBODAZVIRAT na číslo
87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky
odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete
na www.darcovskasms.cz.
Libovolný příspěvek nám také můžete zaslat na číslo
účtu 235379860/0300. Za jakýkoli příspěvek
děkujeme!
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Na trhu se stále objevuje množství výrobků
s různými označeními, která mají vyvolat
dojem, že jejich koupí nepodporujete
testování na zvířatech, což ovšem nemusí
být pravda. Jak tedy zjistit, jestli výrobce Vaší
oblíbené značky skutečně neprovádí, ani se
nijak nepodílí na testování na zvířatech?

Svoboda zvířat Praha
Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
e-mail: pokusy@svobodazvirat.cz
www.svobodazvirat.cz
www.pokusynazviratech.cz
www.netestovanonazviratech.cz

