
Kosmetikmærker, der er fremstillet uden dyreforsøg.

100% Pure                                                              
www.100percentpure.com
Kan købes på nettet: ja 

Bulldog Natural Skincare 
(kun til mænd)       
www.meetthebulldog.com 
Kan købes på nettet: ja 

Cuccio Naturale                            
www.cuccio.com
Kan købes på nettet: ja 

Dharmazone        
www.dharmazone.se
Kan købes på nettet: ja 

EO Products
www.eoproducts.com
Kan købes på nettet: ja

Faith in Nature    
www.faithinnature.co.uk
Kan købes på nettet: ja 

Good Home Co                                                                      
www.goodhomestore.com
Kan købes på nettet: ja 

Joe Blasco Cosmetics  
www.joeblasco.com
Kan købes på nettet: ja 

Lily Lolo  
www.lilylolo.co.uk
Kan købes på nettet: ja   

Preserve  
www.preserveproducts.com
Kan købes på nettet: ja 

Raw Gaia                                                                               
www.rawgaia.com eller 
www.ylangylang.dk
Kan købes på nettet: ja 

Rosenserien  
www.rosenserien.dk
Kan købes på nettet: ja 

Suma Wholefoods  
www.suma.coop                         
Kan købes på nettet: ja 

The Body Shop 
www.thebodyshop.com
Kan købes på nettet: ja 

Unique Products    
www.unique-products.dk
Kan købes på nettet: ja 

Urtekram       
www.urtekram.com                           
Kan købes på nettet: ja 

Yes Yes Yes Company  
www.yesyesyes.org
Kan købes på nettet: ja 

Lip Ink International  
www.lipink.com
Kan købes på nettet: ja 

Melvita 
www.melvita.com
Kan købes på nettet: ja 

OBS: Vær opmærksom på, at  
allergimærker intet har at gøre med, 
om produktet er testet på dyr eller 
ej. Faktisk kan der netop ved de  
såkaldte ”allergivenlige” mærker 
være foretaget dyreforsøg.
                                                                                                              
*The European Coalition to  
End Animal Experiment  
(som Forsøgsdyrenes Værn  
er medlem af).

Hvor kan jeg få produkterne?
Hvis du køber kosmetik, der er godkendt efter ECEAE’s* standard, er du sikker på, at der ikke er anvendt forsøgsdyr  
under udvikling og fremstilling af produktet. Husk at nogle producenter skriver, at deres produkter ikke er testet på dyr. 
Men mange kan ikke garantere, at råvarerne (ingredienserne) heller ikke er det. Derfor er det vigtigt at købe produkter, der 
bærer mærket med Den Springende Kanin. Så er du sikker på, at der ikke på nogen måde indgår dyreforsøg i produktet.   

Tag listen med når du køber ind og hør, hvilke af mærkerne de fører – det kan variere fra butik til butik. 
Ellers kan du bestille de fleste mærker over nettet. 

Gothersgade 160 - 1123 København K - Tel. 33 32 00 16 

Se efter mærket med 
Den Springende Kanin   


