SEZNAM BELIH PODJETIJ, ki ne testirajo na živalih in imajo
logotip »Skakajočega zajčka«, katerih izdelki so na voljo na
slovenskem trgu:
Kozmetični proizvodi
100% Pure
Alima Pure
Astonish
Argital
Aubrey Organics
Badger
Balm Balm
BareFaced Beauty
Bellapierre Cosmetics Ltd
Burt’s Bees
Crazy Rumors
Crystal Body Deodorants
Cuccio Naturale
Dermalogica
Dr Bronner’s Magic Soaps
Eminence Organic Skin Care
Everyday Minerals
Fresh Therapies
Hurraw! Balm
Inlight Organic Skincare
Lily Lolo
Live Native
Marks & Spencer
Melvita
Moa the Green Balm
Molton Brown
Montagne Jeunesse
Neal’s Yard Remedies
Patyka
Pai Skincare
Paul Mitchell
Paula's Choice
PHB Ethical Beauty
Quinessence Aromatherapy

Santaverde
Shangri La Organics
Spa Ritual
Sugar StripEase
Suki
The Konjac Sponge Company
Urban Decay
Urtekram
ZAO Essence of Nature
Proizvodi za gospodinjstvo
Argital
Astonish
Ecover
Ecozone
Marks & Spencer
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Ne, za lepoto ni treba trpeti!
Vsak dan kupujemo ličila, kreme in drugo kozmetiko, saj smo radi urejeni in lepi. Všeč
nam je, da je doma vse snažno in da lepo diši. Naše police so natrpane z raznovrstno
kozmetiko, čistili, škatlicami in stekleničkami, brez katerih se sploh ne znajdemo več.
Premalokrat se vprašamo, kaj je potrebno, da ti izdelki nastanejo in kdo plača davek za
našo lepoto in urejenost bivalnega okolja.
V laboratorijih po svetu je vsako leto za namene testiranja kozmetičnih sestavin
mučenih in ubitih na tisoče živali. S poskusi na živalih ugotavljajo, ali so kemikalije v
izdelkih škodljive očem, ali dražijo kožo in dihala, ali škodijo reproduktivnim organom in
zarodku, kolikšna je verjetnost, da bo snov povzročila raka in podobno. Laboratorijske
metode morajo biti učinkovite, zato bolečina in strah, ki ju prestajajo živali, sploh nista
pomembna. Ljudje pa raje pozabljamo na bolečo resnico in si zatiskamo oči. Vendar
ni vse tako brezupno in vsak od nas ima moč, da pomaga končati trpljenje živali v
laboratorijih. Vsak od nas lahko pripomore k boljši prihodnosti in se odloči za etični
nakup kozmetike, ki ni bila testirana na živalih. Obstaja namreč dovolj alternativnih
metod testiranja učinkovin, ki dajejo bolj točne rezultate in zagotavljajo varnost
izdelka.
V Evropski uniji je od 11. marca 2013 v veljavi direktiva, ki prepoveduje trženje
kozmetičnih izdelkov, ki so bili v kakršnikoli obliki testirani na živalih. To je vsekakor
pomembna prelomnica. Vendar pa številna evropska podjetja nadaljujejo testiranja
na živalih, in sicer za prodajo izdelkov na tujih trgih, kjer takšne prepovedi še ni, ali pa
so tam tovrstna testiranja celo obvezna. Eden izmed takšnih je Kitajski, kjer morajo biti
vsi izdelki testirani na živalih. Zaradi želje prodreti na njihov trg je že nekaj proizvajalcev,
ki prej tega niso počeli, začelo opravljati testiranja. Zato moramo biti, če želimo kupiti
izdelke, ki niso bili testirani na živalih, še vedno pozorni!
Na naših trgovskih policah lahko najdemo naravi in živalim prijazne izdelke. V tej zloženki
najdete opise certifikatov, ki to zagotavljajo. Na zadnji strani je beli seznam podjetij,
ki imajo logotip »Skakajočega zajčka« (Leaping Bunny), ki ga podeljuje organizacija
Creulty Free International. Izdelek, označen s tem certifikatom izpolnjuje najstrožje
standarde, ki prepovedujejo testiranje na živalih na vseh proizvodnih stopnjah in za vse
sestavine v končnem izdelku. Razširjen seznam belih podjetij z logotipom »Skakajočega
zajčka«, ki so dostopni na svetovnem trgu, lahko najdete na spletni strani Go Cruelty
Free: www.gocrueltyfree.org.

The Leaping Bunny oz. »skakjoči zajček« je
mednarodni standard, ki označuje izdelke, ki niso bili
testirani na živalih na nobeni stopnji razvoja izdelka.
To velja tako za podjetje, ki je izdelek proizvedlo,
kot za laboratorije, s katerimi podjetje sodeluje, ali
njegove dobavitelje. Certifikat prav tako zagotavlja,
da proizvajalec izdelkov ne prodaja na tržiščih,
ki testiranja na živalih zahtevajo (npr. Kitajska).

Angleški Soil Association je eden najstrožjih
certifikatov. Zagotavlja, da v izdelku ni parabenov,
gensko spremenjenih organizmov, kemikalij SLS ali SLES
in petrokemikalij. Sestavine prav tako niso podvržene
ionizirajočemu sevanju. Izdelki in sestavine ne smejo
biti testirani na živalih, dovoljene pa so sestavine
živalskega izvora. Vse sestavine morajo biti biološko
razgradljive, ne smejo negativno učinkovati na okolje
in imeti morajo opravljene toksikološke teste.

Izdelki s certifikatom Vegan dokazujejo, da ne vsebujejo
nikakršnih živalskih proizvodov in da za zagotavljanje
njihove varnosti niso bila opravljena testiranja na
živalih. To velja tako za sestavine kot tudi za končni
izdelek.

Naravni oziroma ekološki izdelek z nemškim
certifikatom BDIH ne sme vsebovati sestavin, ki so bile
testirane na živalih, niti ne sme biti na živalih testiran
končni produkt. Prepovedana je uporaba surovin,
pridobljenih iz mrtvih vretenčarjev. Obsevanje izdelka
je strogo prepovedano. Embalaža mora biti iz biološko
razgradljivih sestavin.

Oznaka Natrue evropskih proizvajalcev naravne in
ekološke kozmetike potrjuje, da so izdelki naravni
oziroma ekološki. Vsebujejo naravne oziroma
ekološke sestavine, ne vsebujejo sintetičnih dišav
in barvil, sestavin naftnih derivatov ter silikonskih
olj in derivatov. Sestavine niso gensko spremenjene
in niso podvržene ionizirajočemu sevanju. Izdelki in
sestavine ne smejo biti testirani na živalih.

IHTK je znak Nemškega društva za preprečevanje
krutosti do živali, ki se bori za to, da bi preprečili
testiranje izdelkov na živalih. Njihov znak na izdelku
potrjuje, da na živalih ni bil testiran končni izdelek,
prav tako ne njegove sestavine.

USDA ORGANIC je ameriški certifikat, ki velja za enega
najstrožjih. V okviru tega programa ministrstvo za
kmetijstvo akreditira zasebna podjetja, organizacije ter
državne agencije za izdajanje certifikatov proizvajalcem
in predelovalcem ekoloških izdelkov. Izdelki s tem
certifikatom so organski, če vsebujejo več kot 95
odstotkov ekološko pridelanih sestavin, oziroma narejeni
iz X % organskih sestavin, če vsebujejo najmanj 70 %
ekološko pridelanih sestavin.

Neodvisni avstralski certifikat, podeljen s strani OFC,
zagotavlja, da izdelki dosegajo visoke organske standarde
pri vseh sestavinah in procesih, ki jih uporabljajo.
Prepovedano je testiranje na živalih na katerikoli stopnji
proizvodnje in razvoja izdelka. Prepovedujejo tudi uporabo
umetnih konzervansov, barvil in dišav, mineralnega olja,
petrokemikalij in ostalih sintetičnih substanc, parfumov
in ostalih barvnih komponent neorganskih ali sintetičnih
virov, aluminija, živalskih sestavin ter kemično sintetiziranih
zaščitnih faktorjev.

