Ohleduplnost vůči zvířatům
Následující symboly, odkazující na šetrnost vůči
zvířatům, se objevují na certifikované přírodní
kosmetice, nicméně mohou být i na té konvenční.
Vegan

Logo Vegan je registrovanou ochrannou značkou The Vegan Society sídlící ve Velké Británii. Výrobky nesmějí obsahovat složky živočišného původu, v případě použití GMO se nesmí
vyskytovat živočišný gen. Zapovězeny jsou
pokusy na zvířatech při vývoji i během testování produktu.

Humane Cosmetic Standard

Logo Humane Cosmetic Standard značí, že společnost netestuje výrobek ani jeho složky
na zvířatech. Může být udělen také prostředkům domácí drogerie. Standardy pro získání
a používání tohoto loga byly vytvořeny v roce 1996 mezinárodní
koalicí organizací na ochranu zvířat z Evropy a Severní Ameriky.
V ČR má udílení značky na starosti nezisková organizace Svoboda zvířat.

Do tohoto letáku jsme vybrali pouze nejrozšířenější a nejkomplexnější certifikáty pro kosmetiku. Existuje však samozřejmě celá řada
dalších kosmetických certifikátů, které Vám mohou při nákupu napovědět. Naleznete je na http://biospotrebitel.cz/bio-poradna.
V případě dotazů na téma udržitelné spotřeby, značení potravin,
ekologického či komunitou podporovaného zemědělství se můžete
obrátit na naši bioporadnu:

tel.: 272 660 501

mail: infocentrum@biospotrebitel.cz

web: biospotrebitel.cz/bio-poradna
či osobně na adrese Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10.
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Zákaz testování na zvířatech je začleněn ve většině certifikátů
přírodní kosmetiky, takže nepřítomnost loga nemusí automaticky znamenat, že výrobek byl testován.
Pozn.: Od března 2013 platí v EU zákaz dovozu a prodeje kosmetiky
testované na zvířatech. Přesto zůstává logo nadále v platnosti a má svůj
nezastupitelný význam, nejen kvůli dosud nevyjasněným legislativním
otázkám, ale také z důvodu obchodování ze zeměmi mimo EU.

Složení kosmetických přípravků

Vhodné je sledovat rovněž tzv. INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Jedná se o složení výrobku, které je
uvedeno na obalu výrobku. Povinnost označovat výrobky prioritně tímto způsobem je zakotvena také v české legislativě (vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb.). INCI slouží rovněž jako
ukazatel poměru jednotlivých látek v přípravku. Platí, že největší
část obsahu tvoří látka, která je uvedena na prvním místě.

Jak na přírodní
kosmetiku?
JAK POZNAT KOSMETIKU, KTERÁ JE SKUTEČNĚ PŘÍRODNÍ?

Pojem přírodní či bio kosmetika
u nás nemá jasné vymezení
zákonem, proto se často
stává, že výrobce může bez
problémů produkt prezentovat
jako přírodní či dokonce bio, a to
i v případě, že obsahuje pouze nepatrné
množství rostlinného výtažku doplněného
celou řadou syntetických látek.
Jedním z vodítek tak jsou pro nás spotřebitele
tzv. certifikáty, které mohou být vodítkem
pro náš šetrný nákup.

Značky přírodní certifikované kosmetiky
Certifikovaná přírodní kosmetika a CPK BIO

Logo CPK uděluje česká certifikační organizace
KEZ, o.p.s. Kosmetika neobsahuje syntetické
aromatické látky, ropné produkty, syntetické
konzervanty a barviva, některé tenzidy a chemické
UV filtry. Vyloučeno je použití živočišných produktů
(vyjma včelího vosku a lanolinu) a GMO surovin.
Značka CPK bio zaručuje, že 20 % obsahu (vyjma vody) představují složky pocházející z ekologického zemědělství.

Bundesverband der Industrie
und Handelsunternehmen (BDIH)

Tato značka je jednou z nejstarších a zároveň nejznámějších. Označuje kosmetiku, která využívá
přednostně suroviny z ekologického zemědělství
a kontrolovaného sběru v přírodě. Samozřejmostí
je netestování na zvířatech a zákaz používání surovin
z mrtvých obratlovců. Nesmějí se používat syntetická barviva,
vonné látky či konzervanty, ethoxylové suroviny a ropné produkty. Zakázáno je radioaktivní ozařování a používání GMO
surovin. Důraz je kladen na používání recyklovatelných obalů
a ekologicky šetrnou výrobu.

NATRUE

Belgická značka NATRUE má základní požadavky
takřka shodné s certifikací BDIH. Velkou předností
je odstupňovaná certifikace, díky které je snadné
zjistit poměr složek z ekologického zemědělství.

Přírodní kosmetika (NATURAL COSMETICS) obsahuje
složky přírodního původu, které však nemusejí pocházet
z ekologického zemědělství.
Přírodní kosmetika s obsahem bio složek (NATURAL COSMETICS WITH ORGANIC PORTION) musí obsahovat nejméně 70% přírodních surovin z ekologického zemědělství
či kontrolovaného sběru v přírodě.
Biokosmetika (ORGANICS COSMETICS) obsahuje min.
95% přírodních surovin z ekologického zemědělství či
kontrolovaného sběru v přírodě.

ECOCERT

Francouzská společnost Ecocert se zabývá zejména certifikací výrobků přírodního původu.
S logem ECOCERT se tak můžete setkat např.
na čistících prostředcích. Zakázáno je používání
GMO, parabenů, fenoxyethanolu, emulgátorů (PEG), silikonů,
syntetických barviv a parfémů a živočišných složek, které by
znamenaly zabití zvířete. Preferovány jsou biologicky odbouratelné či recyklovatelné obaly. Kosmetika označená logem ECOCERT obsahuje nejméně 95 % složek přírodního původu a se
dělí do dvou skupin.
Biokosmetika (ORGANICS COSMETIC) je tvořena min.
z 95 % rostlinnými složkami, z nichž min. 10% pochází
z ekologického zemědělství.
Přírodní kosmetika (NATURAL COSMETIC) obsahuje min.
50 % rostlinných složek, z nichž min. 5 % pochází z ekologického zemědělství.

COSMEBIO

Loga COSMETIQUE BIO a COSMETIQUE ECO
uděluje francouzské sdružení COSMEBIO. Kosmetika neobsahuje syntetické parfémy a barviva,
konzervanty, látky ropného původu a GMO. Vyloučeno je využití ozařovaní a testování na zvířatech.
Obaly musí být biologicky rozložitelné či recyklovatelné. Produkty s těmito značkami musí obsahovat min. 95 % surovin přírodního původu.

Bio kosmetika (COSMETIQUE BIO) musí obsahovat min.
95 % rostlinných složek z ekologického zemědělství. Složky pocházející z ekologického zemědělství musí tvořit min.
10 % obsahu výrobku.
U eko kosmetiky (COSMETIQUE ECO) musí min. 50 % rostlinných složek pocházet z ekologického zemědělství, přičemž složky pocházející z ekologického zemědělství musí
tvořit zároveň min. 5 % obsahu výrobku.

