
Udržitelnost
Ve všem, co děláme



V Oriflame jsme byli vždy přesvědčeni, že krása znamená mnohem více 
než jen vzhled. Krása spočívá i v životním stylu, v tom, co cítíme a jak se 

chováme. A dnes ještě více než kdykoliv předtím spočívá i v odpovědnosti.

Změna začíná zde

Pro globální kosmetickou společnost, která prodává produkty ve více než 
60 zemích světa, je obtížné vyhnout se negativním dopadům na životní 

prostředí. Proto soustavně usilujeme o to, aby byly naše výrobky bezpečné, 
efektivní a zároveň šetrné k přírodě.

V naší snaze o udržitelnost však nic není 
důležitější než vy. Jako jeden z 3 milionů 
členů Oriflame na celém světě můžete 
skutečně přinést změnu. Každý den 
ovlivňujete lidi, které potkáváte. Jako 
zastánce pozitivní změny můžete pohnout 
horami - i když vám jednotlivé kroky mohou 
připadat malé a bezvýznamné. 
 
 
 

Doufáme, že vám následující strany poslouží 
jako zdroj inspirace a pomohou vám sdílet 
poselství udržitelné krásy. Změna začíná 
každým z nás. Začíná to tebou.
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Sdílejte
V Oriflame pracují lidé, kteří mají společné hodnoty a přesvědčení 
a chtějí inspirovat i ostatní. Na těchto stránkách najdete inspirativní 

příběhy o udržitelnosti, o které se můžete podělit s ostatními. 
 

V Oriflame máme vášeň a odvahu měnit věci a víme, že to platí i pro 
vás. Když se do toho pustíme společně, nezastaví nás žádné limity.
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Vyvíjíme produkty, které pečují o vaše zdraví a krásu a zároveň 
prospívají světu kolem nás. Seznamte se s našimi nejpřírodnějšími, 

eticky a ekologicky nejzodpovědnějšími produkty.

Naše oblíbená péče

Ecobeauty 
Ecobeauty poskytuje vaší pleti tu nejlepší přírodní 
péči. Nabízí přesně to, co pleť potřebuje, a to 
čistou přirozenou formou. Tyto produkty můžete 
používat s vědomím, že obsahují čistě přírodní 
výtažky, které jsou efektivní a eticky získávány  
z přírodních a bio ingrediencí.

Love Nature 
Love Nature je řada tělové a vlasové kosmetiky 
s přírodními ingrediencemi a fantastickou vůní. 
Tyto produkty byly vyvinuty tak, abyste z nich 
měli užitek vy i planeta. Všechny produkty Love 
Nature určené ke smývání vodou jsou biologicky 
rozložitelné, produkty péče o vlasy neobsahují 
silikon a peelingové produkty obsahují jen zrníčka 
přírodního původu.
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Kroky pro lepší budoucnost 
•  V roce 2018 se 99 % našeho výrobního odpadu vyhnulo skládkám,  

většina se recyklovala.
•  79 % papírových obalů pochází z certifikovaných zdrojů FSC.
• Podařilo se  nám nahradit 120 tun plastu na bázi ropy plastem PCR.

Méně je více 
Rozhodli jsme se každoročně snižovat celkovou 
hmotnost produktových obalů. Chceme tím přispět 
k omezení potenciálního odpadu.

Krása přichází zevnitř - a je krásně zabalená. Jak 
však docílit toho, aby naše obaly byly nejen atraktivní, 

a zároveň i šetrné k přírodě? V Oriflame soustavně 
pracujeme na vytváření lepších a odpovědnějších obalů, 

které lze jednoduše zlikvidovat.

Obaly Zodpovědně spravované lesy 
Dbáme na to, aby byly obaly z kartonu a dalších 
materiálů na bázi dřeva vyráběny udržitelným 
způsobem. Od roku 2010 spolupracujeme s 
organizací Rainforest Alliance, abychom snížili 
negativní vliv obalů na životní prostředí. Za 
pomoci aliance jsme si stanovili cíl, že 100 % 
našich produktových obalů bude vyráběných z 
certifikovaných zdrojů FSC*. 

Recyklovaný plast 
Plastové tuby a láhve jsou výhodné pro naše 
produkty, ale škodlivé pro přírodu. Zatímco 
aktivně hledáme ekologická řešení, začali jsme 
používat obaly s vyšším obsahem recyklovaného 
plastu (PCR), abychom produkovali méně 
odpadu a efektivněji využívali surové materiály. 
Naší ambicí je, aby do roku 2025 bylo až  
75 % všech obalů plně recyklovatelných, znovu 
použitelných nebo rozložitelných.

V roce 2018 jsme dosáhli 79 %. Blížíme se k cíli! 
*FSC je organizace, která prosazuje odpovědné 
hospodaření se světovými lesy. Stanoví normy 
výrobků lesního hospodářství, vydává certifikáty 
a potvrzuje označení výrobků jako ekologické.
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Recyklací se 

vyhýbáme skládkám 
Podle vytyčeného plánu se 
chceme do roku 2020 zcela 
vyhnout posílání odpadu na 
skládky. V roce 2018 se 99 % 

našeho výrobního odpadu 
vyhnulo skládkám, většina se 

recyklovala.

Změna v pravý čas 
V roce 2018 jsme vylepšili obaly 

všech náramkových hodinek. 
Plastové obaly jsme nahradili 

papírem s certifikací FSC; 
díky tomu jsme snížili objem 

plastového odpadu  
o dvě tuny ročně.

 Na cestě k cíli 
Neustále zkoumáme způsoby 
balení a nakládání zboží, aby 

se do každého přepravního 
prostředku vešlo co nejvíce 

produktů. Vylepšujeme naše 
dopravní trasy a snažíme se 
snižovat frekvenci využívání 

letecké dopravy.

Méně papíru 
V současnosti je 

96 % objednávek 
Oriflame podáváno 

online. Protože katalog 
je náš hlavní zdroj 

využití papíru, v blízké 
budoucnosti očekáváme 
výrazné snížení spotřeby 

tohoto zdroje.

Sdílejte

"Naší ambicí je, aby do 
roku 2025 bylo  

75 % všech našich obalů 
plně recyklovatelných, 

znovu použitelných nebo 
kompostovatelných."Existuje řada způsobů, jak můžeme 

společně měnit svět na hezčí  
a lepší místo. Tady je pár tipů:

Recyklace 
Když vypotřebujete váš oblíbený produkt 
Oriflame, prosíme zlikvidujte prázdnou  
nádobu odpovědným způsobem.

Skutečně potřebujete tašku? 
Přineste si vlastní! Vyhněte se používání 
plastových tašek a řekněte ne všem 
zbytečným obalům.

Prázdné obaly znovu použijte 
Napadlo vás někdy, že prázdné obaly 
Oriflame se dají využít pro skladování 
drobností v domácnosti?

Udělejte 
změnu
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Kroky pro lepší budoucnost 
•  100 % nových surovin a produktů ve vývoji prochází důkladným procesem revize 

udržitelnosti.
 • Ve vůních používáme 100% přírodní alkohol. 
•  Uvedli jsme kolekci kosmetických štětců se štětinkami neživočišného původu  

a bambusovými držadly, které mají certifikát Vegan Society™.

Příroda jako zdroj inspirace 
Příroda a přírodní materiály hrají v naší produktové 
filozofii důležitou roli. Využíváme široké portfolio 
přírodních materiálů včetně rostlinných výtažků, 
másel, vosků a olejů. V přírodě hledáme i inspiraci 
během tvorby konceptu produktů a vývoje jejich 
receptur.

Vše, co je obsaženo v našich produktech, má vliv na životní 
prostředí. Abychom se k přírodě chovali zodpovědně  

a nezanechávali na ní negativní stopy, musíme se pečlivě 
rozhodovat, jak a kde získávat ingredience. Záleží nám na 

tom, aby naše produkty prospívaly lidem a zároveň byly 
šetrné k přírodě.

Složení produktů
Menší negativní dopad, stejně krásná vůně 
Namísto syntetického alkoholu na bázi petroleje 
používáme v našich toaletních vodách a sprejích 
přírodní alkohol, který nejčastěji pochází ze 
zkvašeného obilí. Je to výborný příklad toho, jak 
využívat přírodní suroviny a snížit negativní dopad 
na klima.

Rostlinné kmenové buňky - udržitelná sklizeň 
Ve snaze najít co nejvíce ekologicky udržitelných 
omlazujících surovin jsme rozšířili naše portfolio  
o rostlinné kmenové buňky, které obsahují aktivní 
látky a přinášejí řadu benefitů.

Dobré životní podmínky zvířat 
Naše produkty ani ingredience jsme nikdy 
netestovali na zvířatech, a to v žádné fázi jejich 
vývoje. V Oriflame nám záleží na dobrých 
životních podmínkách zvířat a ohrožených druhů, 
a dbáme na vysoké standardy všech materiálů, 
které využíváme. V kosmetických produktech 
nepoužíváme žádné přímé živočišné materiály.  
V některých produktech používáme výběrové 
vedlejší zvířecí produkty, které jsou získávány bez 
újmy zvířatům - např. včelí vosk, med, deriváty 
lanolinu a mléko. (Více informací o firemní politice  
a vztahu Oriflame kezvířatům najdete na  
www.oriflame.cz.)

Etická krása 
Kvůli důrazu na etické získávání ingrediencí 
jsme se rozhodli přestat používat v kosmetických 
produktech přírodní diamantový prášek. Jsme 
přesvědčeni, že krása neleží jen na povrchu.

Složení prod
uktů
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ECO-ETHICAL
SCREENING

Eko-etické prověřování 
Všechny nové suroviny 

procházejí přísnou eko-
etickou kontrolou, abychom se 
přesvědčili, zda jsou opravdu 

přírodní, jaký mají vliv na 
životní prostředí a zda jsou 

získávány etickým způsobem.

Síla přírody 
Věříme v sílu a čistotu přírody, 

proto vyvíjíme produkty  
s přírodními výtažky.

Bez obsahu GMO 
Suroviny, které používáme, jsou 
bez obsahu GMO (geneticky 
modifikovaných organismů).

Bez ohrožení 
Žádné naše suroviny nepocházejí 

z ohrožených zdrojů. Zásadně 
nezískáváme materiály  

z chráněných nebo ohrožených 
druhů flóry a fauny.

Přírodní alkohol 
V našich toaletních vodách 

a sprejích používáme pouze 
alkohol přírodního původu.

Existuje řada způsobů, jak 
můžeme společně udělat z naší 
planety hezčí místo. Tady je pár 
nápadů, které můžete uvést do 
praxe již dnes:

Udělejte 
změnu

Udržitelná každodenní péče 
Používejte naše produkty správným způsobem. 
Vždy si přečtěte návod k použití. Pro dosažení 
vynikajících výsledků jich nepotřebujete 
zbytečně velké množství - méně je někdy více.

Správná volba 
V nabídce máme široké portfolio produktů 
inspirovaných přírodou. Spojení s přírodou 
považujeme za naši klíčovou součást. Proto 
nabízíme řady biologicky rozložitelných 
produktů, které kromě péče o vás 
nezapomínají ani na naši planetu.

Sdílejte

Složení prod
uktů
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Kroky pro lepší budoucnost 
•  Od roku 2010 jsme dosáhli 36% snížení skleníkových emisí.
•  Od roku 2010 se snížily emise z globální dopravní logistiky o 20 % na jednu 

přepravovanou paletu.
•  100 % elektřiny spotřebované v našich továrnách vzniká v solárních,  

větrných nebo vodních elektrárnách.

Snižování negativních vlivů 
Analyzovali jsme, jak Oriflame ovlivňuje klima  
v celém našem hodnotovém řetězci, včetně výroby, 
přepravy a cestování. Je velmi důležité vědět, jak 
a kdy vznikají naše emise, abychom mohli vyvinout 
strategii na jejich snižování. Díky zavedení programu 
na snižování emisí se nám od roku 2010 celkově 
podařilo snížit emise o 36 %.

Emise jsou výzvou pro celý svět, ale společně 
dokážeme udělat změnu. V Oriflame s vaší pomocí 

usilovně pracujeme na tom, aby byla naše budoucnost 
světlejší a čistší.

Klima
Investice do udržitelné energie 
Všechny budovy Oriflame fungují na 100% 
obnovitelných zdrojích energie. Zdroje elektřiny 
tvoří větrné, solární a vodní elektrárny a biomasa. 
V továrně ve městě Roorkee v Indii jsme nechali 
nainstalovat i solární panely, které pokrývají cca 
14 % celkové spotřeby energie budovy.

Efektivní dopravní řešení 
Konsolidujeme lokální sklady a přesouváme je 
blíže ke globálním distribučním centrům, blíže 
k našim hlavním trhům. Snižujeme tak negativní

 

Udržitelná provozní řešení 
Naše továrna v Polsku dostala zlatý certifikát, 
tedy nejvyšší ohodnocení EcoVadis, bodovací 
metodologie, která zkoumá životní prostředí, 
spravedlivé pracovní podmínky, obchodní 
postupy a kritéria stanovená dodavatelskému 
řetězci. 
 
Naše továrna v Noginsku v Rusku rovněž získala 
zlatý certifikát EcoVadis. Podobně jako továrna 
v Roorkee v Indii je držitelem certifikace LEED®. 
LEED® je certifikát udělovaný 'zeleným' stavbám, 
které byly vyhodnoceny jako budovy s nejlepšími 
udržitelnými stavebními řešeními.

dopady na životní prostředí a šetříme čas. Kromě 
toho přepravujeme na jednom vozidle více palet, 
což pomáhá šetřit peníze i přírodu. Zároveň 
neustále zlepšujeme naše dopravní trasy.
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Lepší přeprava 
Vylepšujeme naše dopravní trasy  
a snažíme se snižovat frekvenci 

využívání letecké dopravy.

Snížení emisí 
Do každého kamionu 

nakládáme co nejvíce 
produktů; díky tomu jsme od 

roku 2010 snížili emise  
z dopravy o 20 % na jednu 

paletu.

100% obnovitelné zdroje 
Pro všechny továrny Oriflame na 
celém světě zakupujeme elektřinu 

ze 100% obnovitelných zdrojů. 
Zdroje elektřiny jsou větrné, 

solární, vodní elektrárny  
a biomasa.

Existuje řada způsobů, jak můžeme 
společně bojovat proti změně 
klimatu. Tady je pár tipů, jak šetřit 
elektřinou:

Udělejte 
změnu

"Zavedením programu 
na snižování emisí 

se nám od roku 2010 
celkově podařilo snížit 

emise o 36 %."

Nový dodavatel 
Vyberte si pro vaši domácnost obnovitelný  
zdroj energie.

Nové návyky 
Když odcházíte z místnosti, nezapomeňte vždy 
vypnout světlo.

Nepoužívejte pohotovostní režim 
Počítač nebo televizor namísto pohotovostního 
režimu vypněte.

Pozor na klimatizaci 
Nezapínejte příliš často klimatizaci. Bude vám 
trochu tepleji, ale ušetříte.

Přirozené sušení 
Nechávejte uschnout vlasy i oblečení přirozeně.

Sdílejte
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Bez vody není život, proto je důležité ji udržovat čistou. 
Velmi nám záleží na tom, aby byly naše produkty biologicky 

rozložitelné. Produkty určené ke smývání vodou, jako například 
sprchové gely a šampony, se dostávají do našich vodních 

systémů a pokud nejsou rozložitelné, stávají se součástí 
globálního problému znečištění oceánů.

Voda
Kroky pro lepší budoucnost 
•  Zavázali jsme se, že do roku 2020 zredukujeme spotřebu vody v našich továrnách 

o 15 % na každý vyrobený produkt.
•  Používáme exfolianty 100% přírodního původu.
•  Naše továrna v Roorkee v Indii je navržena tak, aby bylo znovu využito 100 % 

vody použité ve výrobě. Veškerá odpadní voda je čištěna v naší vlastní čističce 
a poté je znovu využita k zavlažování. Dešťová voda je zadržována ve sběrných 
jámách, aby doplňovala zásoby podzemní vody.

Užijte si sprchu bez pocitu viny 
Abychom snížili negativní vliv na přírodu a vodní 
systémy, všechny naše nově vyvinuté produkty  
z řad Love Nature, Discover Kamchatka  
a Costa Rica určené ke smývání vodou jsou zcela 
biologicky rozložitelné. Chceme, abyste se při 
používání vašeho oblíbeného šamponu nebo 
sprchového gelu cítili dobře.

Hoďte je do koše, ne do toalety 
Od roku 2015 jsou všechny materiály použité  
v ubrouscích, maskách a odličovacích tamponech 
od Oriflame biologicky rozložitelné. Pokud se jich 
po použití zbavíte správným způsobem, rozloží se 
a nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Přírodní peelingy - bez plastových 
mikročástic 
Plastové mikročástice jsou vážnou hrozbou pro 
naše oceány - a také pro nás. Jsou tak malé, že je 
velmi složité je odfiltrovat, a často končí v žaludcích 
ryb či jiných mořských zvířat. Když se taková ryba 
ocitne na našem talíři, mikročástice se dostávají i do 
lidského organismu. V Oriflame používáme pouze 
přírodní peelingy, které obsahují například maková 
semínka, mandlové skořápky, drcené olivové pecky 
a sůl. V produktech určených ke smývání vodou jsme 
přestali používat i plastové třpytky.

Stejně jako ostatní kosmetické ubrousky nebo 
odličovací tampony patří do koše, ne do toalety.

2120

Voda



NATURAL
EXFOLIANTS

Třpyt bez pocitu viny 
Ve smývacích produktech 

nepoužíváme plastové třpytky. 
Pomáháme tím předcházet 

znečišťování vodních systémů 
plastovými částicemi.

Vysoké cíle - nízký 
negativní dopad 

Do roku 2025 chceme, aby byly 
všechny naše nově vyvinuté 

produkty péče o pleť a smývací 
produkty péče o tělo biologicky 

rozložitelné.

Love Nature miluje oceány 
Naše produkty Love Nature určené 
ke smývání vodou mají biologicky 

rozložitelné složení, které se ve 
vodě přirozeně rozloží.

Žádné plastové 
mikročástice 

V Oriflame používáme pouze 100% 
přírodní peelingové částečky, 

jako například maková semínka, 
mandlové skořápky, olivové pecky 

a sůl. Nepoužíváme plastové 
mikročástice. Nabízíme tak lepší 
řešení pro vás i pro naše oceány.

Uvědomělá péče 
Usilujeme o to, abychom ve 

všech produktech péče  
o tělo používali pouze biologicky 
rozložitelné čistící ingredience.

Voda je omezeným zdrojem, proto 
je důležité s ní zacházet šetrně. 
Nabízíme několik užitečných tipů, 
jak šetřit vodou v domácnosti:

Udělejte 
změnu

Sdílejte
Sbírejte dešťovou vodu 
Využijte ji na úklid nebo zalévání květin.

Zavírejte vodovodní kohoutek 
Nenechávejte puštěnou vodu, když si čistíte 
zuby nebo myjete vlasy.

Co nejvíce recyklujte 
Vyhýbejte se plastovým lahvím s vodou  
a jednorázovým příborům. Snažte se věci 
znovu používat, redukovat a recyklovat.
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Lesy jsou důležitou součástí našich globálních a lokálních  
ekosystémů. Absorbují uhlík, chrání biodiverzitu, čistí vzduch  
a vodu. Proto chceme zajistit, aby naše nejběžněji využíváné  
materiály, jako je papír a dřevo, pocházely z certifikovaných 

zdrojů.

Lesy
Kroky pro lepší budoucnost 
•  96 % papírových obalů, produktových letáků a katalogů z důvěryhodných 

certifikovaných zdrojů nebo recyklovaných materiálů.
•  39% využití certifikovaného přírodního oleje**, zbylá spotřeba (61 %) certifikovaná 

RSPO (celosvětový program pro udržitelný rozvoj hospodaření s palmovým olejem). 

**Míchaný (mass balance) palmový olej

100% certifikované nebo recyklované zdroje 
V roce 2010 jsme začali spolupracovat s organizací 
Rainforest Alliance s cílem vyvinout strategii 
využívání papírových materiálů a stanovit si cíle 
pro zvýšení podílu certifikovaných materiálů. 
Zavázali jsme se, že do roku 2020 budeme vyrábět 
100 % papírových obalů z certifikovaných nebo 
recyklovaných zdrojů.

Rozhodli jsme se pro změnu 
Palmový olej je jednou z nejpoužívanějších 
surových ingrediencí na světě. Kromě potravin  
 
 

je také důležitou součástí kosmetických 
produktů a je pokládán za zdroj, bez kterého 
se neobejdeme. Jeho získávání - pokud se 
neprovádí správným způsobem - však může 
způsobovat odlesnění a poškozuje přírodu. 
V Oriflame jsme se zavázali do roku 2020 
používat 100% certifikovaný palmový olej. Jsme 
považováni za důležitého hráče v našem odvětví 
a o své poznatky se dělíme s jinými společnostmi, 
které rovněž chtějí získávat palmový olej z trvale 
udržitelných zdrojů.
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Budoucnost je online 
V současnosti je 96 % 
objednávek Oriflame 

podáváno online. Protože 
katalog je náš hlavní zdroj 

využití papíru, v blízké 
budoucnosti očekáváme 
výrazné snížení spotřeby 

tohoto zdroje.

Papír ze zodpovědných 
zdrojů 

97 % papíru katalogů pochází  
z důvěryhodných certifikovaných 

zdrojů nebo recyklovaných 
materiálů.

Udržitelné obaly 
79 % papírových obalů pochází  

z certifikovaných zdrojů FSC.

"V Oriflame jsme se 
rozhodli, že do roku 

2020 budeme používat 
100% certifikovaný 

udržitelný palmový olej."Existuje řada způsobů, jak se 
můžeme společně starat o naše  
lesy. Tady je pár tipů:

Udělejte 
změnu

Zasaďte strom 
Nebo věnujte peníze organizaci, která ho  
pro vás zasadí.

Přejděte na online 
Začněte používat online verzi katalogu  
Oriflame namísto tištěné formy.

Méně používejte tiskárnu 
Než něco vytisknete, zamyslete se, jestli to 
opravdu nezbytně potřebujete mít na papíře.

Podělte se o své věci  
Půjčujte si navzájem knihy a časopisy a když 
je už nepotřebujete, darujte je.

Recyklujte 
Snažte se v domácnosti recyklovat použitý 
papír.

Sdílejte
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Pojďme spolu změnit 
svět k lepšímu!

Více informací o ekologické udržitelnosti najdete na 
www.oriflame.cz


