
   

1 
 

1. Czy Oriflame podejmuje kroki w celu dbania o środowisko? 
 

Oriflame od samego początku swojego istnienia myśli o środowisku, leży to u podstaw 
szwedzkiej filozofii firmy. Fabryki na całym świecie do procesów oczyszczania korzystają  
z zasobów wody deszczowej, do tego roku 99% wszystkich odpadów produkowanych przez 
firmę jest recycligowanych, a nie wywożonych na wysypiska śmieci. Do 2020 będzie to 100%, 
co oznacza, że Oriflame nie będzie wyrzucało żadnych śmieci na wysypiska. Zasoby naturalne 
z których korzystamy pochodzą ze zrównoważonych upraw, nasz biznes jest uhonorowany 
znakiem Fair Trade, w procesie produkcji od początku naszego istnienia zachowujmy pełną 
dbałość o środowisko. Paczki z produktami Oriflame są wykonane z recyclingu, a wnętrze 
wypełniamy nie folią, a właśnie takim papierem. Znaczną część opakowań produktów 
pozyskujemy z plastiku recyclingowanego. Od tego roku wszystkie foliowe torebki dodawane 
do zamówień będą torbami biodegradowalnymi. W biurach na całym świecie nie korzystamy 
z napojów butelkowanych w plastik, pobierana woda pochodzi bezpośrednio z filtrów. Papier, 
na którym drukujemy pochodzi z recyclingu, a wszystkich pracowników obowiązuje zakaz 
niepotrzebnego drukowania maili oraz nakaz dwustronnego druku. Są to małe kroki, które 
mają duży wpływ na środowisko! Staramy się też, aby coraz więcej katalogów Oriflame było 
drukowanych na papierze z recyclingu.  
 
Szacunek dla środowiska naturalnego jest wpisany w filozofię naszego działania. Kierujemy się 
polityką zrównoważonego rozwoju i dążymy do tego, aby zminimalizować negatywny wpływ 
na środowisko i ekosystem. Oriflame jest współzałożycielem fundacji World Childhood 
Foundation, nad którą patronat obejmuje królowa Szwecji Sylwia. Zadaniem fundacji jest 
udzielanie pomocy potrzebującym dzieciom na całym świecie. 
 
Mimo wielu rzeczy, które już zrobiliśmy, zdajemy sobie sprawę z tego, że wciąż możemy się 
poprawić i osiągnąć jeszcze więcej, dlatego staramy się zaangażować wszystkich 
konsumentów w działania, mogące poprawić stan naszego środowiska – takie jak akcja „W 
Związku z Naturą”, w którą zaangażowali się polscy aktorzy, blogerzy i celebryci (więcej o akcji 
tutaj: https://pl.oriflame.com/wzwiazkuznatura )  
 

 
2. Czy produkty z naturalnych linii (np. Love Nature i Eco Beauty) zawierają jakiekolwiek 

parabeny, SLS-y, tzw. „niedobre” alkohole? 
 

Produkty z naturalnych linii Oriflame nie zawierają parabenów i SLS. Jednak w składzie 
niektórych z nich znajduje się alkohol cetylowy. Jego funkcją jest silne nawilżanie, a dodatkowo 
jest bardzo bezpieczny – nie powoduje bowiem podrażnień ani reakcji uczuleniowych. Nie 
zawsze nazwa „alkohol” w składzie kosmetyku powinna budzić nasze zaniepokojenie. Tych 
związków jest mnóstwo, a większości przypadków ich obecność w produktach przeznaczonych 
do pielęgnacji, jest całkowicie uzasadniona. Linia Eco Beauty jest nie tylko linią naturalną, ale 
również linią ekologiczna. Jej skład jest tak naturalny, że sygnalizuje to już sam zapach 
kosmetyków - bardzo roślinny i ziołowy.  
 
 

https://pl.oriflame.com/wzwiazkuznatura
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3. Wykorzystywanie naturalnych składników w kosmetykach przyczynia się do 
wycinania lasów, a przez to do niszczenia planety. W jaki sposób to jest troska o 
naturę? 

 
Troska o naturę jest głęboko zakorzeniona w naszej świadomości i filozofii Oriflame. Każdego 
roku staramy się udoskonalać metody wydobywania surowców oraz produkowania  
i sprzedawania naszych produktów tak, aby cechowała je wysoka odpowiedzialność 
środowiskowa. Nasze surowce pochodzą z odnawialnych źródeł i ich wydobywanie nie 
zaburza naturalnej równowagi ekosystemu. Jako firma przyjazna naturze, rozumiemy, że 
wytwarzając nasze produkty powinniśmy czerpać inspiracje z bogatego świata roślin, starając 
się jednocześnie zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Oriflame od samego 
początku istnienia korzysta wyłącznie ze zrównoważonych zasobów, co oznacza, że wszystkie 
plantacje z którymi współpracujemy są objęte znakiem fair trade, są małymi gospodarstwami 
rolnymi i pomimo, że korzystanie z takich zasobów jest znacznie droższe niż korzystanie 
 z plantacji przemysłowych – Oriflame zawsze działał i będzie działać w ten sposób, aby 
minimalizować negatywny wpływa na środowisko.  
 
 

4. Czy Oriflame testuje produkty na zwierzętach? 
 

W Oriflame od wielu lat prowadzimy działalność w zgodzie z polityką dobrego traktowania 
zwierząt. Podczas produkcji kosmetyków nigdy nie testowaliśmy produktów ani ich 
składników na zwierzętach – i nigdy nie zamierzamy. Decyzję tę podjęliśmy już na samym 
początku, w 1967 roku, gdy powstawało Oriflame. 
 
W Oriflame nie testujemy produktów na zwierzętach na żadnym z etapów procesu produkcji, 
nawet w celu potwierdzenia bezpieczeństwa lub skuteczności naszych produktów lub ich 
składników. Aby potwierdzić, iż nasze produkty spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa 
 i jakości, w naszych laboratoriach przeprowadzamy szczegółowe testy bezpieczeństwa, które 
prowadzone są pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego, a udział w nich 
biorą zdrowi ochotnicy powyżej 18. roku życia. Wcześniej przeprowadzana jest szczegółowa 
analiza formuły kosmetyku pod kątem bezpieczeństwa jej stosowania. Przyjęliśmy też metody 
testowania in-vitro (Testy kliniczne to teraz akceptowana jako bezpieczna i etyczna 
alternatywa dla testów na zwierzętach), które stosuje się w przypadku, gdy wspomniane 
wcześniej testy z udziałem ochotników mogłyby skutkować odczuwaniem przez bólu lub 
wywoływać podrażnienia (np. podrażnienia oczu). 
 
 
 

5. Oriflame jest obecne w Chinach, czy w związku z tym wykonuje jednak testy na 
zwierzętach?  

 
  
Oriflame jest obecne na rynku chińskim w jedyny możliwy sposób, który pozwala ominąć 
wymóg testowania na zwierzętach – dlatego marka w ogóle zdecydowała się na rozwój na 
tamtym rynku. Kosmetyki produkowane w Chinach przez zagraniczne firmy, przeznaczone na 
eksport, nigdy nie podlegały wymogom testów na zwierzętach, to samo tyczy się kosmetyków 
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sprzedawanych poprzez e-commerce transgraniczny. Taka droga dystrybucji produktów 
wyklucza potrzeby wykonywania wspomnianych testów. Odrębne przepisy prawne dotyczą 
również działalności w każdej formie sprzedaży na terenie Hong Kongu, gdzie nie wymagane 
są dokumentacje potwierdzające testy na zwierzętach. 
 
W Chinach sprzedaż jest prowadzona wyłącznie drogą online, a każdy konsultant tylko tak 
może zamówić produkty, co pozwala ominąć stacjonarny sposób sprzedaży. W fabrykach, 
które się tam znajdują produkujemy akcesoria oraz produkty na eksport – które nie wymagają 
wspomnianych testów. 
 

6. Czy Oriflame jest na liście PETa jako marka testująca na zwierzętach? 
 
Oriflame nie znajduje się na liście PETa i nigdy na niej nie było. 
 

7. Na liście PETa widziałam/widziałem kiedyś markę Orifalme USA. Czy to spółka 
należąca do Oriflame? 

 
Oriflame nigdy nie posiadało spółki Oriflame USA, co więcej nie jesteśmy nawet obecni na 
amerykańskim rynku. Globalne struktury już działały w tym temacie i wyjaśniają tę kwestię. Ze 
względu na wielość podmiotów gospodarczych zajmujących się kosmetykami na świecie oraz 
liczne wnioski konsumentów, zdarza się niestety, że na listę firm testujących są wpisywane 
nieistniejące marki lub marki które testów nie prowadzą.  
 

8. Na anglojęzycznej stronie Oriflame widziałam/widziałem komunikat, który nie jest 
jednoznaczny jeśli chodzi o prowadzenie testów na zwierzętach. Proszę o 
wyjaśnienie. 

 
Na globalnej stronie można znaleźć zapis w języku angielskim, który mówi, że w Chinach 
dostarczamy wraz z produktami kompletne dokumenty wymagane w celu ich rejestracji, 
łącznie ze szczegółową oceną bezpieczeństwa przygotowaną w zgodzie z wymogami 
Europejskiej Dyrektywy o Kosmetykach, a takie działania najpewniej wykluczają potrzeby 
zastosowania dodatkowych testów, jednak może się zdarzyć że, finalna decyzja w tej kwestii 
pozostanie w rękach rządu chińskiego.  
 
Abyśmy mogli mieć zarejestrowaną tam działalność online, istnieje wymóg prawny, aby taki 
anons był zamieszczony, jednak jest to wyłącznie pusty zapis, chroniący ewentualne nadużycia 
– do czego Oriflame nigdy nie dopuści, ponieważ bardzo skrupulatnie czuwa nad każdą 
transakcją i ze względu na charakter dystrybucji, w czasie obecności na rynku chińskim nigdy 
nie odnotowaliśmy przypadku, w którym musieliśmy interweniować.  
 
  


