Από ην 1978, ε Forever Living Products ρξεζηκνπνηεί ηα πην αγλά θπζηθά πιηθά γηα
λα παξάγεη ηα πςειόηεξεο πνηόηεηαο πξντόληα πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά
ζήκεξα. Θέηνπκε ηα πςειόηεξα Πξόηππα Πνηόηεηαο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, από ηηο θπηείεο θαη ηελ αλάπηπμε, έσο ηε ζπγθνκηδή θαη ην
ηειηθό πξντόλ. Σηα πιαίζηα ηεο αθνζίσζήο καο ζηελ πνηόηεηα, είκαζηε πεξήθαλνη λα
αλαθνηλώζνπκε όηη ε Forever Living Products ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ νξγαληζκό
Leaping Bunny πνπ βεβαηώλεη όηη νύηε ηα πξντόληα καο νύηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο είλαη
απνηέιεζκα δνθηκώλ ζε δώα.
Τν Leaping Bunny θαηεπζύλεηαη από ην CCIC (Coalition for Consumer Information on
Cosmetics). Ο CCIC ζρεκαηίζηεθε από 9 νκάδεο πνπ πξναζπίδνληαη ηα δηθαηώκαηα
ησλ δώσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: The America Vivisection Society, Animal
Alliance of Canada, Beauty Without Cruelty USA, Doris Day Animal League, The
Humane Society of Canada, The Humane Society of The United States, MSPCA
Center for Laboratory Animal Welfare, The National Anti-Vivisection Society θαη New
England Anti-Vivisection Society.
Από ηελ ίδξπζή ηνπ, πεξηζζόηεξεο από δώδεθα Επξσπατθέο θαη Καλαδηθέο νκάδεο
πνπ πξναζπίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηνλ
CCIC ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ European Coalition to End Animal Experiments.
Απηό δηαζθαιίδεη όηη ην ινγόηππν ηνπ Leaping Bunny είλαη ην κνλαδηθό δηεζλώο
αλαγλσξηζκέλν ινγόηππν πνπ εγγπάηαη ζηνπο θαηαλαισηέο όηη δελ δηελεξγνύληαη
δνθηκέο ζε δώα γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ πξντόλησλ.
O CCIC, ην πξόγξακκα Leaping Bunny θαη ε Forever Living Products κνηξάδνληαη
έλαλ θνηλό ζθνπό: λα πεξηνξηζηεί ε βάλαπζε κεηαρείξηζε ησλ δώσλ θαη λα παξέρεη
ζηνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ όηη έλα πξντόλ πξαγκαηηθά δελ
είλαη απνηέιεζκα δνθηκώλ ζε δώα. Η Forever Living είλαη ππεξήθαλε πνπ
θαηαηάζζεηαη ζηε ιίζηα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Leaping Bunny σο
κηα εηαηξεία πνπ δελ δηελεξγεί ή δηαπξάηηεη θακία δνθηκή ζε δώα ζηηο πξώηεο ύιεο,
ζηε ζύλζεζε πξντόληνο ή ζην ηειηθό πξντόλ θαη δεζκεύεηαη λα ζπλερίζεη ηε
θηινζνθία θαη ππόζρεζή ηεο γηα θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ.
Ωο αληαλάθιαζε ηεο λέαο ζπλεξγαζίαο καο κε ην Leaping Bunny, έρνπκε
αληηθαηαζηήζεη ην ινγόηππν ηεο PETA κε ην ινγόηππν ηνπ Leaping Bunny.
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Σστνές Ερωηήζεις
Γιαηί η Forever Living αποθάζιζε να ζσνεργαζηεί με ηο Leaping Bunny;
Η Forever Living Products ζπλεξγάδεηαη κε ην Leaping Bunny θαζώο
ζπκκεξηδόκαζηε ηνλ παγθόζκην ραξαθηήξα ηνπ Leaping Bunny θαη ησλ ζπγαηξηθώλ
ηεο. Τν Leaping Bunny ζπλεξγάδεηαη κε παγθόζκηνπο θνξείο ζε 13 ρώξεο γηα λα
δηαζθαιίζεη όηη ε θαιή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ είλαη παγθόζκηα ππόζεζε.
Είναι ηα προϊόνηα ηης Forever και ηα ζσζηαηικά ηοσς απαλλαγμένα από
δοκιμές ζε ζώα;
Η Forever Living ζπλερίδεη λα παξακέλεη πηζηή ζηε δέζκεπζή ηεο θαη βεβαηώλεη όηη
νύηε νη πξώηεο ύιεο, νύηε θαη ηα ηειηθά πξντόληα, νύηε θαη θακία θάζε ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απνηέιεζκα δνθηκώλ ζηα δώα. Καηά θαηξνύο, θάπνηεο
θπβεξλήζεηο ίζσο ππνρξενύληαη από ηνλ λόκν λα δηελεξγνύλ επηπξόζζεηνπο
ειέγρνπο αζθαιείαο πνπ ίζσο ζπκπεξηιακβάλνπλ δνθηκέο ζε δώα. Σε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο, ε Forever ζπλεξγάδεηαη κε απηέο ηηο θπβεξλήζεηο γηα λα βεβαηώζεη εάλ
ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο ή δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ
επηπξόζζεην έιεγρν. Σηελ πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη δπλαηό, ε Forever ζα
πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα θαηαγξαθή θαη
εηζαγσγή. Η Forever Living ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη κε θπβεξλήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνύ γηα λα βξεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδνληαη, θάηη πνπ ζπκκεξίδεηαη θαη ην Leaping Bunny.
Γιαηί η Forever Living ζσνετίζει να ποσλάει προϊόνηα ζε τώρες ποσ ίζως
απαιηούν κάποια μορθή δοκιμών ζε ζώα;
Η Forever Living είλαη αθνζησκέλε ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηα πην αγλά θπζηθά πιηθά
από όιν ηνλ θόζκν γηα λα παξάγεη ηα πςειόηεξεο πνηόηεηαο πξντόληα πνπ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζήκεξα. Υπνζηεξίδνπκε όηη ηα πξντόληα θαη ε
επαγγεικαηηθή επθαηξία ηεο Forever εκπινπηίδεη ηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ ζε όιν ηνλ
θόζκν κε πνιινύο ηξόπνπο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, ληώζνπκε όηη είλαη ζεκαληηθό λα
παξέρνπκε ηα πξντόληα καο ζε όζεο πεξηζζόηεξεο ρώξεο γίλεηαη γηα θαιή πγεία,
επεκεξία θαη νηθνλνκηθή επθαηξία ζε όζν πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο γίλεηαη.
Σπλεξγαδόκαζηε ζηελά κε άιινπο νξγαληζκνύο θαη θπβεξλήζεηο θαη είκαζηε
ππέξκαρνη ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δώσλ. Σπλερίδνληαο λα πνπιάκε ηα πξντόληα
ζε απηέο ηηο ρώξεο, έρνπκε αλνηρηό δηάινγν κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη
πξνζπαζνύκε λα αιιάμνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαιύηεξε κεηαρείξηζε ησλ δώσλ
θαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.
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