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I år har merkets formål og engasjement i å håndtere 
påvirkningen vår, transformere virksomheten vår og 
takle verdens store sosiale og miljømessige utfordrin-
ger vært sterkere enn noensinne. Som et av verdens 
ledende skjønnhetsmerker har vi lenge jobbet med 
bærekraftig skjønnhet. Og siden 73 %* av forbrukerne 
ønsker å bli mer bærekraftige, har vi besluttsomheten 
og mulighetene til å hjelpe dem med dette. Vår ambi-
siøse Green Beauty-bærekraftsstrategi og våre forplik-
telser går foran i skjønnhetsindustrien og bidrar til det 
globale fremskrittet mot en mer rettferdig og bære-
kraftig verden.

Green Beauty ble lansert i 2020 og er vår kjøreplan for 
en positiv fremtid. Den representerer et helhetlig en-
gasjement og fungerer som inspirasjon for hver del av 
vår virksomhet på vår felles transformasjonsreise. Det 
er viktig å merke seg at den gir oss mulighet til å ska-
pe respekt for mennesker, miljø og naturressurser i alle 
forretningsbeslutninger og på tvers av verdikjeden vår.
Da pandemien rammet, var vår første prioritet å  
beskytte våre medarbeidere og hjelpe til med å støtte 
våre lokalsamfunn.

Vi reagerte raskt på den globale helsekrisen og ga gra-
tis håndsprit til tusenvis av viktige medarbeidere i de-
taljhandelen verden over. Håndspriten ble senere solgt 
til forbrukerne til overkommelige priser. Men vi ga al-
dri opp visjonen vår, og faktisk jobbet vi enda hardere 
med Green Beauty gjennom hele året, støttet av kla-
re KPI-er som bygger momentum mot våre 2025-mål. 
Åpenhet utgjør fortsatt kjernen i arbeidet vårt, og der-
for er alle resultater i denne rapporten blitt verifisert av 
en uavhengig revisor.

Vårt ønske om åpenhet gjelder også for vår kom-
munikasjon med forbrukerne. I juni 2020 ble vi det  
første skjønnhetsmerket som lanserte en banebryten-
de ”merking for produktenes miljømessige og sosiale 
påvirkning”, som ga forbrukerne mulighet til å ta mer 
bærekraftige valg.
Den er allerede tilgjengelig i Frankrike og Tyskland for 
hårpleieprodukter, og vil snart bli utvidet til andre land 
og andre kategorier.

Jeg er også glad for å kunne fortelle at Garnier siden 
mars 2021 er godkjent av Cruelty Free International 
Leaping Bunny-ordningen, den ledende organisasjo-
nen som arbeider med å stanse dyreforsøk – det er 
gullstandarden når det gjelder cruelty free-produkter.

Vi har gjort fremskritt i hele vår Green Beauty-sirkel, 
fra innkjøp av råmaterialer til optimering av emballasje 
og streben etter renere produksjon, samtidig som vi 
reduserer våre produkters miljøpåvirkning.
Vårt fokus på sirkulær design endrer i økende grad 
måten vi planlegger fremtiden for produktingredien-
ser og emballasjematerialer på. Særlig har vi fortsatt 
samarbeidet med verdsatte partnere gjennom Soli-
darity Sourcing-ordninger, som gir 787 lokalsamfunn  
mulighet til å forbedre sine levevilkår.

Vi har også arbeidet med å innføre mer bærekraftige 
ingredienser til produktene våre. Basert på livssyklusa-
nalyser hadde 97 % av våre nye eller fornyede produk-
ter en forbedret miljømessig eller sosial profil i 2020, 
og takket være bruk av resirkulert plast sparte vi 9019 
tonn ny plast. Vi gjorde også ytterligere fremskritt med 
hensyn til våre 2025-mål om CO2-nøytralitet, med 69 
% reduksjon av CO2-utslippene på våre industrianlegg.

Gjennom denne rapporten deler vi åpent vårt frem-
skritt innen bærekraft i 2020. Vi anerkjenner utfor-
dringene og feirer mulighetene. Vi vet at det fortsatt 
er mer vi skal gjøre, men vi er fast bestemt på å endre 
verdikjeden og engasjere alle som berøres av forret-
ningene våre i takt med at vi beveger oss enda tettere 
på bærekraftig skjønnhet.

Jeg håper du vil lese om fremskrittene våre, og jeg  
gleder meg til å høre hva du synes om vår reise mot 
Green Beauty.

Et budskap fra Garniers globale brand president 

Adrien KOSKAS
Garnier Global Brand 
President
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*Basert på undersøkelser gjennomført av Opinion Matters for Garnier med et panel av 2001 voksne fra Storbritannia
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enligt Leaping Bunny-certifieringen
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Merket er godkjent av Cruelty 
 Free International Leaping 

Bunny-ordningen, den ledende 
organisasjonen som arbeider 

med å stoppe dyreforsøk – 
det er gullstandarden når det 

gjelder cruelty free-produkter.

Gjennom vårt Green Beauty-initiativ 
har vi lansert en bølge av flere nye 

bærekraftige innovasjoner.
Ingen plastemballasje, resirkulerbare  

flasker, emballasje laget av 100 %  
gjenbruksplast, komposterbare  

serviettmasker (kun hjemmekompost), 
formulaer av 96 % naturlig opprinnelse,  
resirkulerbare Eco Pads og mye annet.

VI INNFØRER MERKING 
FOR PRODUKTENES 

MILJØMESSIGE OG 
SOSIALE PÅVIRKNING

Merkingen ble lansert i Frankrike i juni 
2020 og gir hvert hårpleieprodukt en 
bærekraftscore som hjelper forbrukerne 
med å ta mer ansvarlige valg.  
Vi lanserte den i Tyskland i begynnelsen 
av 2021, og blant annet de nordiske  
landene vil følge senere i 2021.

Åpenhet er avgjørende for vår  
bærekraftsinnsats. Derfor er denne 
statusrapporten blitt revidert av en 

ekstern revisor, DELOITTE.
Tallene og aktivitetene relatert til  
hvert fokusområde deles i detalj  

på disse sidene.

GARNIER ER OFFISIELT
GODKJENT AV CRUELTY 
FREE INTERNATIONAL UNDER 
LEAPING BUNNY-ORDNINGEN

MER 
BÆREKRAFTIGE 
INNOVASJONER

STATUSRAPPORT 
REVIDERT AV 
TREDJEPART



våre viktigste 2020-resultater og 
våre forpliktelser

FLERE RESIRKULERTE OG RESIRKULERBARE MATERIALER

GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER

MER SOLIDARISK INNKJØP

MER FORNYBAR ENERGI

GARNIER ER OFFISIELT GODKJENT AV 
CRUELTY FREE INTERNATIONAL 
UNDER LEAPING BUNNY-ORDNINGEN

siden mars 2021

I 2019

I 2019

I 2020

I 2020

INNEN 2025

innen 2025

    Opplysninger revidert, se detaljer s. 54.
*I henhold til OECD 301 eller tilsvarende test.
**Basert på vårt plastforbruk i 2020. Du finner mer informasjon om disse tallene på s. 54.

100%  
av våre industrianlegg vil være

CO2-NØYTRALE
og bruker kun

FORNYBAR ENERGI

1000 LOKALSAMFUNN
vil bli styrket over hele verden som 
en del av våre solidaritetsordninger

787 LOKALSAMFUNN
ble styrket over hele verden 
som en del av vår Solidarity 
Sourcing-ordning for  
ingredienser

670 LOKALSAMFUNN
ble styrket over hele verden  
som en del av vår Solidarity  
Sourcing-ordning for ingredienser

 

18%  
av fabrikkene som er involvert i 
Garnier-produksjonen, er
WATERLOOP-FABRIKKER
Dette er ytterligere 1 anlegg i 2020  
vs. 2019

-53% 
VANNFORBRUK
i våre industrianlegg
sammenlignet med 2005  
(0,37 liter per ferdigvare i 2020)

  
-69% 
reduksjon av CO2 -UTSLIPP  
på våre industrianlegg,
i absolutte tall sammenlignet 
med 2005 (17 980 tonn  
CO2-ekvivalenter i 2020)

49%  
av industrianleggene som er  
involvert i Garnier-produksjo-
nen, er CO2-NØYTRALE
Dette er ytterligere 7 anlegg i 2020 
vs. 2019

61%  
av ENERGIEN som brukes på 
våre industrianlegg, kommer 
fra FORNYBARE kilder

3.670 TONN
spart ny plast takket være bruk 
av resirkulert plast,
9,8 % av vårt årlige plastforbruk

Vi vil bruke

NULL NY PLAST 
i våre produkter og emballasje,  
noe som sparer mer enn 40 000 
tonn ny plast i året

Siden 2019 er  

100%  av papiret og pap-
pen som brukes i produkt-
brosjyrene og bretteeskene 
våre, fremstilt av materialer 
fra bærekraftig skogbruk som 
FSC® eller resirkulerte  
materialer

54% 
av vår PET-plast kommer  
fra RESIRKULERTE  
MATERIALER

All plastemballasjen blir

GJENBRUKBAR, 
RESIRKULERBAR 
ELLER KOMPOSTERBAR

P13

P46

P17

P26

9.019 TONN **
spart ny plast takket være  
bruk av gjenbruksplast,
21,1 % av vårt årlige plast-

91%  
av våre nye ELLER fornyede  
produkter hadde en FORBEDRET 
MILJØPROFIL ELLER SOSIAL 
PROFIL
  

91%  
BIOLOGISK NEDBRYTBARHET*
Våre nye og fornyede hårpleie-
formulaer var i gjennomsnitt  
91 % biologisk nedbrytbare  
(gjennomsnittlig score og  
minst 67 % og opptil 99 %)

97% 
av våre nye ELLER fornyede 
produkter hadde EN FORBEDRET 
MILJØPROFIL ELLER SOSIAL 
PROFIL

85%  
av våre biologisk baserte  
ingredienser er BÆREKRAFTIG 
INNKJØPT

65%  
BIOLOGISK BASERTE  
INGREDIENSER
i våre nye formulaer

90%  
BIOLOGISK NEDBRYTBARHET*
Våre nye og fornyede hårpleie-
formulaer var i gjennomsnitt 90 
% biologisk nedbrytbare

99%
av våre ingredienser er IKKE AV 
ANIMALSK OPPRINNELSE ELLER 
ANIMALSKE BIPRODUKTER
Ingen animalske ingredienser

75% 
av våre ingredienser i våre nye og 
fornyede hudpleie- og  
hårpleieprodukter vil være

BIOLOGISK BASERTE, 
UTVUNNET AV VAN-
LIG FOREKOMMENDE 
MINERALER ELLER 
FRA SIRKULÆRE 
PROSESSER

INNEN 2025I 2020

I 2019 I 2020 INNEN 2025

våre viktigste 2020-resultater og 
våre forpliktelser

P40
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MERKINGEN VÅR AV PRODUKTERS 
MILJØMESSIGE OG SOSIALE PÅVIRKNING 

VIL HJELPE FORBRUKERNE MED Å TA 
MER ANSVARLIGE VALG

Vår produktmerking, som ble lansert i juni 
2020 i Frankrike og i februar 2021 i Tyskland, 
gir hvert hårpleieprodukt en bærekraftscore 
som hjelper forbrukerne med å ta mer bæ-
rekraftige valg. Vi lanserer merkingen i flere 
land i løpet av de neste månedene.

På bakgrunn av dette initiativet lanserte Garnier i juni 
2020 en merkeordning for produkters miljømessige 
og sosiale påvirkning.
På den måten tar vi sikte på å hjelpe forbrukerne med 
å ta mer bærekraftige forbruksvalg. Den nye merkin-
gen gir en fullstendig og åpen informasjon om våre 
produkters miljømessige og sosiale påvirkning.

Med utgangspunkt i den samlede verdien for påvirk-
ning klassifiseres hvert produkt i forhold til andre 
L’Oréal Group-produkter i samme kategori på en skala 
fra A til E, hvor A er den mest fordelaktige profilen for 
planeten.

Denne metoden for vurdering av påvirkningen er ut-
viklet i tett samarbeid med uavhengige vitenskaps-
folk og eksperter, og er unik i skjønnhetsindustrien. 
Den samsvarer med både europeiske standarder for 
produkters miljøfotavtrykk og planetgrensekonseptet, 
som definerer klima- og miljøforholdene som må opp-
rettholdes for at menneskeheten skal trives i fremti-
den.

De siste årene er effekten avtusenvis av skjønnhets-
produkter blitt vurdertgjennom hele deres livssyklus. 
Det omfatter innkjøp av ingredienser, emballasje og 
fremstilling av produkter samt påvirkningen under 
bruk og resirkulering av produkter.

Vi lanserte merkingen i juni 2020 i Frankrike og i fe-
bruar i Tyskland for hårpleieprodukter, og vi har opp-
levd et sterkt forbrukerengasjement: Forbrukere som 
søkte opplysninger i forbindelse med merkingen av 
produktets miljømessige og sosiale påvirkning på våre 
Garnier-produktsider, brukte 34 % mer tid sammenlig-
net med det gjennomsnittlige tidsforbruket før lanse-
ringen. Nå lanserer vi merkingen i flere land og pro-
duktkategorier.

> The score takes into account 14 environmental factors.

> Scoren dekker alle aspekter ved livssyklusen til et produkt, 
inkludert innkjøp, produksjon, transport og bruk.

>”Environmental & social impact” tilgjengelig på alle  
nettsider for hårpleieprodukter (Frankrike og Tyskland)

en uavhengig og objektiv metode

første merking av produktpåvirkning fra L’Oréal første merking av produktpåvirkning fra L’Oréal

Metoden bak dette merkingssystemet er utviklet i samarbeid med L’Oréal Group 
og 11 internasjonale og uavhengige forskere og eksperter (mellom 2014 og 
2016). I tillegg ble metodologien og merkingen peer-reviewed i januar 2020 av 
fire uavhengige eksperter.
Bruken av metodologien og nøyaktigheten av dataene verifiseres av det  
uavhengige revisjonsorganet Bureau Veritas, som har utgitt en positiv revi-
sjonsrapport om våre beregningsmetoder og den tilknyttede merkepolitikken.
Vår metodologi samsvarer med Europakommisjonens anbefalinger angående 
produkters miljøfotavtrykk (PEF).
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GARNIER ER OFFISIELT GODKJENT AV  
CRUELTY FREE INTERNATIONAL UNDER  

LEAPING BUNNY-ORDNINGEN

Garnier er et av de største, globale merkene som  
Cruelty Free International noensinne har godkjent 
under Leaping Bunny-ordningen. Det er et kjempe-
sprang, ikke bare for Garnier, men for skjønnhets- 
industrien som helhet.

UNDER LEAPING BUNNY-ORDNINGEN

For alle Garnier-produkter er merket blitt godkjent av Cruelty Free International 
Leaping Bunny-ordningen, den ledende organisasjonen som arbeider med å stanse 

dyreforsøk – det er gullstandarden når det gjelder cruelty free-produkter.

GODKJENT AV 
CRUELTY FREE 
INTERNATIONAL

GODKJENT AV CRUELTY FREE INTERNATIONAL
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HVORFOR ER GARNIER FØRST NÅ BLITT 
GODKJENT AV CRUELTY FREE  
INTERNATIONAL?
Garnier har jobbet med å forby og sette en stopper for 
forsøk og tester på dyr over hele verden siden 1989, 
men vi er klar over at vi er nødt til å ta skrittet videre nå. 
Derfor har vi samarbeidet nært med Cruelty Free  
International for å oppnå gullstandard-godkjenningen 
og forsikre våre forbrukere over hele verden om at vi 
overholder Leaping Bunny-ordningen.
Garnier er et varemerke som gjennomgår en reell 
transformasjon fra å forbedre vår miljøpåvirkning til nå 
å være offisielt godkjent av Leaping Bunny.
Vi ønsker å ta alle de skrittene som skal til for å bli et 
ekte bærekraftig varemerke.

HVORDAN HAR DERE OPPNÅDD  
GODKJENNING?
For å oppnå status som Leaping Bunny må virksomhe-
ten sikre klar dokumentasjon fra hver leverandør, noe 
som regelmessig vil bli nøye overvåket.
Derfor arbeider vi med våre over 500 leverandører for 
å få en erklæring som dekker over 3000 ingredienser 
på verdensbasis.
Vi startet prosessen for to år siden og arbeidet tett 
sammen med Cruelty Free International i månedsvis 
for å samle inn disse opplysningene, slik at hvert eneste 
produkt i Garniers globale portefølje offisielt kunne 
vise frem den universelt gjenkjennelige Cruelty Free 
International Leaping Bunny-logoen.

HVORDAN VET DERE AT LEVERANDØRENE 
IKKE TESTER PÅ DYR? 
Hver leverandør skal gi oss detaljerte opplysninger 
om hver enkelt ingrediens og råvare. Med støtte fra 
Cruelty Free International sikrer vi at alt er i overens-
stemmelse med Leaping Bunny-ordningen.

ER DET FOR ALLTID – VIL DET KOMME  
FLERE REVISJONER?
Det å kunne beholde Leaping Bunny-logoen er en 
krevende prosess der regelmessige revisjoner finner 
sted hvert annet til tredje år. Hvert år kontakter vi alle 
våre leverandører for å sikre at de fortsatt overholder  
kravene.

HVA BETYR DET FOR GARNIER?
Det å være engasjert i en verden uten dyreforsøk er 
en del av Garniers DNA og et mangeårig engasjement 
for merket.
Vi har et sterkt engasjement for dyrevelferd. Og nå 
er vårt samarbeid med Cruelty Free International et 
kjempesteg på veien mot dyrevelferd. Vi har inkludert 
og engasjert alle våre leverandører på denne reisen, og 
tatt i betraktning det antallet kosmetiske ingredienser 
vi kjøper inn verden over, vil det ha stor innflytelse på 
skjønnhetsindustrien.

intervju med Aurélie Weinling

Aurélie WEINLING
Garnier International  
Scientific & Sustainability 
Director 

Leaping Bunny krever at varemerker metodisk fin-
kjemmer hele sin forsyningskjede, herunder alle råva-
rer og de enkelte ingrediensene, for å sikre at det ikke 
foretas forsøk og tester på dyr. Godkjenningen skal gis 
til alle merkets ferdige produkter – enkelte produkter 
eller varer kan ikke godkjennes isolert.

Garnier skulle derfor sikre seg erklæringer fra mer enn 
500 leverandører som kjøper mer enn 3000 forskjelli-
ge ingredienser fra hele verden. I mange måneder har 
Garnier og Cruelty Free International arbeidet sammen 
for å sikre denne dokumentasjonen samt sikre at hvert 
produkt i Garniers globale portefølje offisielt kan vise 
Cruelty Free International Leaping Bunny-logoen – det 
universelt anerkjente cruelty free-merket. Den strenge 
prosessen sikrer at forbrukerne kan kjøpe Garniers 

produkter med full tillit, vel vitende om at de oppfyller 
Leaping Bunnys strenge kriterier.

”Garnier har siden 1989 forpliktet seg til  
en verden uten dyreforsøk. Det å bli offisi-
elt godkjent av Cruelty Free International 
Leaping Bunny-ordningen er en reell mi-
lepæl og har alltid vært en viktig del av vår 
Green Beauty-misjon. For Garnier er dette 
nok et skritt mot å bli et virkelig bærekraf-
tig, åpent merke som tilbyr Green Beauty 
til alle”

Adrien Koskas, 
Garnier Global Brand President

”Garnier er et globalt varemerke kjent av alle. 
Det å samarbeide med dem for å stanse  
dyreforsøk i kosmetikkbransjen og erklære 
dem offisielt godkjent i henhold til Cruelty  
Free International Leaping Bunny-ordningen, 
er en reell milepæl”

Michelle Thew, 
Cruelty Free International CEO

GODKJENT AV CRUELTY FREE INTERNATIONAL GODKJENT AV CRUELTY FREE INTERNATIONAL
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GRØNNERE 
VITENSKAP OG 
FORMULAER

MOT GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER
Garnier har dype røtter til naturen og tror sterkt på grønn vitenskap: Det beste fra  

naturen med hjelp fra vitenskapen, samtidig som miljøet respekteres.

Slik handler vi på våre  
fem fokusområder

 FLERE AKTIVE INGREDIENSER  
FRA GRØNN VITENSKAP
Garnier foretrekker aktive ingredienser som er 
avledet av grønn forskning for å skape effekti-
ve formulaer til hår og hud, som også respek-
terer miljøet. I våre produktlanseringer i 2020  

innførte vi to viktige ingredienser – Cg-vitamin og hyalu- 
ronsyre – basert på bioteknologi.
. 

FLERE BIOLOGISK BASERTE OG  
NATURLIGE INGREDIENSER 
Garnier prioriterer biologisk baserte og natur- 

lige ingredienser i nye produktlanseringer.
Garnier har siden 2016 vært engasjert i løpende forbed- 
ring av porteføljen med stadig flere formulaer som inne-
holder minst 96 % ingredienser av naturlig opprinnelse, 
slik som hele Fructis HairFood-sortimentet. For å hjelpe 
til med å bevare naturens ressurser vil alle våre biolo-
gisk baserte ingredienser komme fra bærekraftige kil-
der innen 2022.

MER RESPEKT FOR MILJØET
Garniers laboratorier fokuserer på å forbedre 
våre produkters miljøprofil ved å forbedre pro-
duktenes biologiske nedbrytbarhet.
Vi tester også våre solpleieprodukter i et kon-
trollert laboratoriemiljø for å sikre at de respek-

terer livet i havet. Våre UV-filtre er evaluert i 7 ulike tester i 
fersk- og saltvann for å sikre at de respekterer livet i havet. 

MER INNOVASJON FOR Å REDUSERE 
VANNFORBRUKET
Garnier foretrekker produkter som bidrar til 
å redusere vannforbruket, enten ved å unngå 
skylling eller ved å utvikle tørre formulaer.

FLERE VEGANSKE FORMULAER
Garnier har forpliktet seg til å utvikle veganske 
formulaer uten animalske ingredienser eller 
biprodukter.

GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER

kontrollert informasjon, se detaljer s. 54* iht. 
OECD 301 eller tilsvarende test

75% 
av våre ingredienser i våre nye 
og fornyede hudpleie- og hår-
pleieprodukter vil være 

BIOLOGISK BASERTE, 
UTVUNNET AV VAN-
LIG FOREKOMMENDE 
MINERALER ELLER 
FRA SIRKULÆRE 
PROSESSER

97% 
av våre nye ELLER fornyede  
produkter hadde EN FORBEDRET 
MILJØPROFIL ELLER SOSIAL  
PROFIL

85%  
av våre biologisk baserte  
ingredienser er BÆREKRAFTIG 
INNKJØPT

65%  
BIOLOGISK BASERTE 
INGREDIENSER i våre nye formulaer

90%  
BIOLOGISK NEDBRYTBARHET*
Våre nye og fornyede hårpleieformu-
laer var i gjennomsnitt 91 % biologisk 
nedbrytbare 

99%
av våre ingredienser er  
VEGANSKE 
Ingen animalske ingredienser

91%  
av våre nye ELLER fornyede 
produkter hadde en FORBEDRET 
MILJØPROFIL ELLER SOSIAL 
PROFIL

91%  
BIOLOGISK NEDBRYTBARHET*
Våre nye og fornyede hårpleie-
formulaer var i gjennomsnitt 91 
% biologisk nedbrytbare (gjen-
nomsnittlig score og minst 67 % og
opptil 99 %)

I 2019 I 2020 INNEN 2025
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FLERE AKTIVE INGREDIENSER FRA 
GRØNN VITENSKAP

FLERE BIOLOGISK BASERTE OG 
NATURLIGE INGREDIENSER

Grønne vitenskaper tilbyr en helhetlig tilnærming til forbedring av produktprofiler, 
som dekker alt fra dyrking av avlinger (grønn dyrking) til innovative, miljøbevisste 
metoder for bearbeiding av råmaterialer (grønn omstilling) til formulering av  
effektive, sikre og bærekraftige produkter (grønn formulering). Hyaluronsyre og 
Cg-vitamin er hovedingrediensene i våre nye 2020-produkter og to gode  
eksempler på effekten av GRØNN VITENSKAP.

Som en del av vårt engasjement for å prioritere bruken av grønne formulaer og 
grønn omstilling, fortsetter vi å utvikle flere formulaer med et høyt nivå av  
fornybare, biologisk baserte eller ingredienser av naturlig opprinnelse.
Siden 2016 har Garnier løpende forbedret antallet nye produkter med minst  
96 % ingredienser av naturlig opprinnelse og forpliktet seg til fortsatt å forbedre  
sin portefølje ved å utnytte naturlige innovasjoner og teknologiske fremskritt som  
oppfyller hårets eller hudens behov.

VÅR HYALURONSYRE OG Cg-VITAMIN,  
EFFEKTEN AV GRØNN VITENSKAP
Hyaluronsyre er en polymer som finnes naturlig i 
menneskekroppen. Den er kjent for å kunne holde 
opptil 1000 ganger sin egen vekt i vann og hjelper til 
med å forbedre hudens fuktbalanse og fylde.
Cg-vitamin er et C-vitamin som beskyttes av et gluko-
semolekyl som gir stabilitet i nærvær av ytre faktorer 
som været. Det er kjent for sine glødgivende og an-
tioksiderende egenskaper.

GRØNN DYRKING
Hyaluronsyre og Cg-vitamin er av naturlig opprinnelse 
og stammer fra fornybare, bærekraftig dyrkede plan-
ter.

GRØNN OMSTILLING
Begge ingrediensene fremstilles ved hjelp av en grønn 
prosess basert på bioteknologi. Gjennom biofermen-
tering omdanner vi hveteglukose til hyaluronsyre ved 
hjelp av en bestemt type bakterier.
Cg-vitamin utvinnes fra poteter eller mais gjennom 
biotransformasjon ved hjelp av enzymer. Prosessen 
omfatter kjemisk syntese som oppfyller prinsippene 
for grønn kjemi.

FRUCTIS HAIR FOOD
Vi lanserte et komplett sortiment av sjampoer og balsamer i 2020 basert 
på formulaer med opptil 98 % ingredienser av naturlig opprinnelse.
I tillegg har en ny variant velegnet til fint hår gjort serien komplett.  
Den er beriket med vannmelon og fremstilt av minst 96 % ingredienser av 
naturlig opprinnelse.
.

Den kjemiske strukturen i hyaluronsyre som  
produseres ved hjelp av bioteknologi, er helt  
identisk med den som produseres av hudcellene.
Dessuten etterligner hyaluronsyreprosessen et  
naturlig fenomen. Enkelte typer bakterier kan  
produsere hyaluronsyre som en naturlig forsvars-
mekanisme som oppstår under stressede forhold.
Når Cg-vitamin kommer i kontakt med huden,  
omdannes det til C-vitamin via hydrolyse, som  
aktiveres av et enzym som finnes i huden.

*HAIR TREATS in USA
**Basert på én påføring på ansikt, hals, øvre rygg og skuldre om dagen.

VISSTE DU DETTE?
HVA BETYR BIOTEKNOLOGI?
Bioteknologi defineres som bruk av biologiske syste-
mer eller levende organismer til å utvikle eller skape 
ulike produkter. Brødproduksjon er et godt eksem-
pel på prosesser som ligger innenfor bioteknologi- 
begrepet (når det brukes gjær, en levende organisme, 
til å produsere sluttproduktet).

HVA BETYR GRØNN KJEMI?
Grønn kjemi bruker vitenskapen til å utvikle produkter 
og prosesser som reduserer eller fjerner bruken 
eller fremstillingen av stoffer som er farlige for  
mennesker, dyr, planter eller miljøet.

HVA ER EN BIOLOGISK BASERT INGREDIENS?
Våre biologisk baserte råvarer er fornybare ingredi-
enser som fornyes konstant i relativt korte sykluser 
(fra noen dager til noen tiår).

HVA ER EN INGREDIENS AV NATURLIG OPPRINNELSE?
En ingrediens av naturlig opprinnelse kommer fra planter, 
mineraler eller mikroorganismer og har gjennomgått ingen 
eller små transformasjoner ved hjelp av miljøvennlige pro-
sesser som overholder prinsippene for grønn kjemi.

RESPONS SHAMPOOBAR
I 2020 lanserte Garnier sine første sjampobarer fremstilt av 94 % 
biologisk baserte ingredienser.

PURE ACTIVE CHARCOAL BAR
For fortsatt å være banebrytende innenfor bærekraftige innovasjoner 
har Garnier lansert sin første Charcoal Bar, en vaskebar uten plast som er  
utviklet for å behandle urenheter i både ansiktet og på kroppen.
• Fremstilt av 96 % ingredienser av naturlig opprinnelse
• Lite og konsentrert format for å spare transportrelaterte C02-utslipp: 

1 Charcoal Bar kan brukes til opptil 42 vasker.**

I 2020 
80%  
BIOLOGISK BASERTE INGREDIENSER
i våre nye hårpleieformulaer

65% 
BIOLOGISK BASERTE INGREDIENSER
i våre nye formulaer

>  Ingredienser  
utvunnet av 

planter

 > Bakterier fungerer som 
mikrofabrikk under  

fermenteringsprosessen  

 > Aktiv ingrediens

GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAERGRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER
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MOT 100 % BÆREKRAFTIG INNKJØP AV VÅRE 
BIOLOGISK BASERTE INGREDIENSER

Garnier har vært engasjert i vårt bærekraftige innkjøpsprogram siden 2008, 
og har som mål å fortsette å kjøpe inn flere fornybare ingredienser.

VIL ALLE 
våre biologisk baserte ingredienser være
BÆREKRAFTIG INNKJØPT

85%  
av våre biologisk baserte ingredienser 
ER BÆREKRAFTIG INNKJØPT

For å styrke vår bærekraftige innkjøpsinnsats 
har vi hele tiden benyttet en policy for bære-
kraftig innkjøp av biologisk baserte råmateri-
aler med ekspertise og rådgivning fra  
NGO-en Rainforest Alliance.

Tilnærmingen vår er først og fremst avhengig av at vi 
kjenner opprinnelsen til anlegget og landet der de pro-
duseres, og på den måten bidrar vi til å sikre sporbar-
heten av råmaterialene.
Deretter vurderer vi de sosiale og miljømessige risiko-
ene som potensielt er forbundet med produksjonen, 
og fokuserer innsatsen vår innenfor bærekraftig inn-
kjøp på å håndtere dem.
Når de potensielle risikoene er identifisert, vurderer vi 
om disse fem viktige aspektene etterleves, og vi hand-
ler for å innføre forbedringer der det er nødvendig:
 - Arbeidsforholdene skal være anstendige og sikre i 
overensstemmelse med menneskerettighetene og 
prinsippene som er fastsatt av Den internasjonale  
arbeidsorganisasjonen i hele forsyningskjeden.

 - Like muligheter og null diskriminering mellom pro-
dusenter skal verifiseres, og kvinners innflytelse og 
status styrkes.

 - Innkjøpsprogrammet skal bidra til å forbedre pro-
dusentenes levevilkår ved å fremme økonomisk inn-
flytelse og status gjennom rettferdig kommersielle 
forhold.

 - Biologisk mangfold bevares gjennom en bære- 
kraftig landbruks- og innhøstingspraksis som be-
skytter økosystemer, spesielt disse som er knyttet til 
jord, vann og skog

 - Vi handler for å bygge opp klimarobusthet og  
beskytte avlinger, samtidig som vi reduserer utslip-
pet av drivhusgasser fra landbruket.

 - Hele prosessen verifiseres av en uavhengig tredje-
part for å måle programmenes positive innvirkning 
på mennesker og miljø.

Avokadoolje er ekstremt rik på oljesyre og enumette-
de fettstoffer, og det gjør den til en av få oljer som 
kan trenge inn i hårstrået og fukte håret i stedet for 
bare å legge seg som et lag rundt det. Garnier bruker 
en bærekraftig tilførsel av avokadoolje fra Tanzania til 
våre hårpleie- og hårfargeprodukter.

Avokadolandbruk har vokst betydelig de siste årene, 
noe som har ført til miljømessige og sosiale vanskel-
igheter som dårlig jordhelse, skogrydding og vann-
mangel. Derfor gikk vi over til Fair for Life-sertifiserte 
avokadoer som er dyrket i Tanzania. I alt samarbeider 
3000 bønder med leverandøren vår, og de eier 15–800 
avokadotrær per plantasje. Avokadoene høstes fra juli 
til september, og hvert tre produserer 50–300 kg frukt. 
Vår leverandør bruker kun avokadoer som ikke selges 
som matvarer. Avokadoene renses, bløtgjøres, separe-
res og dekanteres for å oppnå en olje av høy kvalitet.

Ved å velge å jobbe direkte med en engasjert og lokal 
leverandør og kjøpe Fair for Life-sertifisert avokado-
olje, støtter Garnier bærekraftig landbrukspraksis og 
rimelige priser til bøndene ved:

 - Å unngå svinn og skape en ny inntektskilde etter-
som bøndene ikke solgte avokadoene sine før, men i  
stedet matet husdyrene med dem.

 - Et langsiktig engasjement for mengdene vi kjøper inn, 
noe som også hjelper familier med å betale skoleav-
gifter og helsetjenester. Vi betaler også forut for høs-
tingen for å hjelpe familiene med å dekke sine behov.

 - Å fremme en skogbrukspraksis gjennom kvalifise- 
rende økter om beskjæring og gjødsling.

 - Vår leverandør leverer også spesifikke tresorter som 
er mer sykdomsresistente og gir bedre utbytte til 
bøndene.

BÆREKRAFTIG INNKJØPT 
AVOKADO FRA TANZANIA

Krever ingen vanning

Økologisk sertifisert 

Ingen bruk av pesticider eller herbicider 

Beskjæring én gang i året 
(etter høsting)

Blanding av kalk og gjødsel én gang 
i året (i august)  

 Tilsetning av kompost 

Upcyclade avokado

FORPLIKTET

TIL BÆREKRAFTIG
DYRKING

Fair for Life er en sertifiseringsordning for fair  
trade innenfor landbruk, produksjon og handel. 
Den ble opprettet i 2006 av Swiss Bio-Founda-
tion i samarbeid med IMO Group, og ble overtatt 
av Ecocert Group i 2014.
Merket oppfordrer til robusthet i alle ledd i forsy-
ningskjeden gjennom ansvarlig forretningsprak-
sis, sosial og miljømessig praksis samt langvarige 
handelsrelasjoner.

VISSTE DU DETTE?

FORANSTALTNIN-
GER TIL KLIMAFO-

RANDRINGER

BEVAR BIOLOGISK 
MANGFOLD 

TREFF

GARANTER 
LIKESTILLING

SIKRE ANSTENDIG 
OG SIKKERT 

ARBEID

STYRK ØKONOMISK 
SELVSTENDIG-

GJØRING

KJENT 
OPPRINNELSE

Rettferdig pris
Overholdelse av regler om tilgang 
og fordeling av fordeler  

Ingen barnearbeid 
Ingen tvangsarbeid

Favoriser aktiviteter med lavt CO2-utslipp
Oppretthold områder med et høyt CO2-lag

Styrke tilpasning til klimaforandringer

Naturlig skogsbevaring
Beskyttelse av ville arter

Bærekraftig skogbrukspraksis

Langsiktige forretningsrelasjoner

Styrke kvinner

Styrke underpriviligerte 
samfunn 

Like muligheter

VÅRE 5 SØYLER FOR BÆREKRAFTIG INNKJØP

I 2020 INNEN 2022

GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAERGRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER
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FLERE INNOVASJONER BIDRAR TIL 
Å REDUSERE VANNFORBRUKET

MER MILJØBEVISSTE FORMULAER

Garniers laboratorier fokuserer på å forbedre våre produkters miljøprofil ved å  
forbedre formulaenes biologiske nedbrytbarhet, dvs. evnen til raskt og fullstendig  
å bryte ned organiske molekyler gjennom mikroorganismer.

Garnier tilbyr et økende antall alternative innovasjoner for å redusere forbruket  
av vann, som er en av våre produkters primære miljøpåvirkninger.
I 2020 lanserte vi tiltak som bidrar til å redusere vannforbruket gjennom hele  
livssyklusen til produktene.

NY, INNOVATIV AMBRE SOLAIRE SOLKREM 
MED MILJØET FOR ØYE

Garnier har i mer enn 15 år vært engasjert 
i å evaluere våre produkters påvirkning på 
miljøet, og vi arbeider også kontinuerlig 
med å redusere produktenes påvirkning på 
miljøet i vann.
I dag går vi et skritt videre med lanse-
ringen av SPF30 og SPF50 solkrem med 
høy beskyttelse, våre første produkter  
utviklet og merket i samarbeid med  
Ocean Observancy. Den innovative sol-
kremen er laget med tanke på miljøet og 

har en 94 %* biologisk nedbrytbar base, og viser seg 
også å være mer respektfull overfor livet i havet, ifølge  
laboratorietester.

RESPONS SHAMPOOBAR
Disse sjampoene er utviklet for å redusere miljøpå-
virkningen. De har en tørr formula og rask skylletid, 
noe som forkorter vasketiden sammenlignet med  
vanlig sjampo, et kompakt format og plastfri emballasje. 
Vi sammenlignet miljøpåvirkningen fra en 60 g sjam-
pobar med en standard 250 ml flytende sjampo ved 
hjelp av en livssyklusanalyse. Resultatene fremhevet 
spesielt en reduksjon i vannforbruket på 25 %.* Dette 
reduserer vannmengden som brukes i hvert trinn (fra 
dyrking av råmaterialer eller utvinning til produksjon, 
bruk og avslutning av levetiden), og bidrar til å bevare 
vannressursene i de aktuelle regionene.

MICELLAR REUSABLE CLEANSING ECO PADS
Hver gang du bruker micellar water, trenger du to  
eller tre bomullspads til å fjerne sminken. En av de 
viktigste miljøpåvirkningene i forbindelse med bruk 
av bomullspads stammer fra bomullsproduksjonen, 
som krever store mengder vann.
Som et alternativ til dette daglige forbruket har  
Garnier lansert Micellar Reusable Cleansing Eco Pads. 
De er laget for å brukes sammen med Garnier Clean-
sing Micellar Water til å fjerne sminke effektivt.
Ved hjelp av livssyklusanalyser var det tydelig at én 
eller to Garnier Eco Pads var mer bærekraftige enn 
tre engangspads. Hver engangspads krever langt mer 
vann til bomullsdyrking enn vannet til en maskinvask 
av én Garnier Eco Pad. Garnier Eco Pads tåler derimot 
å vaskes 1000 ganger i vaskemaskin.

RESPONS ER MINST 96 % 
BIOLOGISK NEDBRYTBAR
Biologisk nedbrytbarhet priori-
teres ekstra høyt ved utviklingen 
av våre formulaer som skal skylles 
ut. For eksempel har de nye  
Respons sulfat- og silikonfrie 
sjampoformulaer en biologisk 
nedbrytbarhet fra 96 % til 97 %.*

VÅRE SERVIETTMASKER ER NÅ  
KOMPOSTERBARE* *
Som en del av vårt engasjement har vi innført kompos-
terbar skjønnhet i 2020 ved å tilby serviettmasker som 
kan komposteres hjemme. Våre nye komposterbare 
masker er derfor et godt valg hvis du vil kompostere 
avfall hjemme.

HYDRA BOMB og PURE CHARCOAL Sheet Masks ble 
sertifisert som komposterbare** av TÜV AUSTRIA, et 
respektert selskap innen internasjonal akkreditering 
av biologisk nedbrytbare produkter, basert på ti tester 
gjennomført av OWS, en ekspert på avfallshåndtering.

*PEF-metoden med enkeltscore publisert av Europakommisjonen.

*I henhold til OECD 301 eller tilsvarende test.
**Relaterte produkter kan bare komposteres under kompostbetingelser i hjemmet. Ellers må de 
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
SPF 30: 94 % biologisk nedbrytbar base uten UV-filtre / 80 % biologisk nedbrytbar med UV-filtre.
SPF 50: 94 % biologisk nedbrytbar base uten UV-filtre / 71 % biologisk nedbrytbar med UV-filtre.

Kompostering i hjemmet er en måte å bryte ned 
biologisk nedbrytbare materialer og lage kompost 
på. Materialet omdannes til kompost under riktige 
temperatur-, fukt-, lys- og luftforhold.

VISSTE DU DETTE?

I 2020I 2019
98 %  BIOLOGISK  
NEDBRYTBAR*
av alle ansiktsrenseproduktene 
våre

90 % BIOLOGISK  
NEDBRYTBAR*
av vår nye eller fornyede  
hårpleieformulaer

91 % BIOLOGISK NEDBRYTBAR*
av vår nye og fornyede hårpleie- 
formulaer
(i gjennomsnitt minst 67 % og opptil 99 %)

GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAERGRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER
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HVORDAN EVALUERER DERE  
VANNMENGDEN SOM BRUKES?
Vi undersøker ulike metoder på tvers av knutepunkter 
basert på instrumentelle og sensoriske evalueringer for 
å måle vannforbruket objektivt og knytte det til forbru-
kernes oppfatning og atferd. Det hjelper oss med å vur-
dere hvor enkelt våre formulaer skylles ut (f.eks. hårpleie- 
og hårfargeprodukter), slik at vi kan få en forståelse av  
hvordan vi best optimaliserer formulaene for å gjøre dem 
enklere å skylle ut. Vi kan også måle mengden vann som 
brukes i skyllefasen.

HVORFOR ER DET EN SIKKER  
EVALUERINGSPROSESS?
Protokollen er utviklet med tanke på forbrukernes  
vaner. Eksempelvis sjekker noen forbrukere fargen  
eller klarheten på vannet som skylles ut. Den utviklede 
metoden er en objektiv måling der vannet samles opp 
etter påføring av produktet i skyllefasen under en 
kontrollert skyllehastighet og tid.
Til farging av håret måler vi absorpsjonsnivået til 

vannet som samles inn ved hjelp av et UV-spektro-
fotometer for å kvantifisere mengden produkt som 
er igjen i væsken (utskylt vann). Jo klarere vannet er, 
desto raskere skylles produktet ut.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE?
Vår største utfordring er å skape en sammenheng 
mellom in vitro-instrumentets analyse og sensoriske  
eksperter med tanke på forbrukernes sanseopplevelse 
og å tilpasse metoden med hensyn til skyllehastighet, tid 
og mengde vann til en konsekvent måling.

HVORFOR ER DET VIKTIG FOR GARNIER? 
Med disse metodene vil Garnier kunne vurdere skyl-
leevnen av våre formulaer og evaluere reduksjonen 
av vannforbruket i skyllefasen for å forbedre vann-
forbruket av produktene våre.

VÅR FORPLIKTELSE TIL VEGANSKE FORMULAER

Garnier er dypt engasjert i dyrevelferd, og derfor  
sporer vi sammensetningen av alle ingrediensene 
vi bruker for å sikre at de ikke inneholder animalske  
ingredienser.
De fleste av våre formulaer er nå veganske, og vi har 
et eget program for våre ingredienser som utvinnes 
av bier for å sikre at bier og biologisk mangfold  
respekteres (se s. 51)

Vannmangel er et globalt problem i rask utvikling 
som vil ramme enda flere mennesker.
Forskere anslår at 3,5 milliarder mennesker kan 
oppleve vannmangel innen 2025.* Vi må forholde 
oss til de problemene som er forbundet med dette 
problemet, og fornye oss for å utvikle varige  
løsninger.
Daglig bruk av produkter som skal skylles ut,  
krever vann og energi til å varme opp vannet.  
Det å redusere påvirkningen på bruksfasen er 
avgjørende for å forbedre det totale fotavtrykket 
til produktene våre. Derfor er det viktig å finne ut 
hvordan vi måler og sporer mengden vann som 
brukes i skyllefasen.

I 2020

99%
av våre ingredienser er UTEN ANIMALSKE  
PRODUKTER ELLER ANIMALSKE BIPRODUKTER
Ingen animalske ingredienser

Garniers veganske formulaer er veganske fordi de ikke inneholder animalske  
ingredienser eller biprodukter. For å bli betraktet som vegansk gjennomgår  
formulaene en streng godkjenningsprosess som også involverer leverandørene 
som produserer ingrediensene.

Rima RAKSHIT
L’Oréal Research & Innovation 
India, Head of Hair Instrumental 
Science, Product Performance 
Evaluation

intervju med Rima Rakshit

*Rapport fra Verdensbanken i 2019

GRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAERGRØNNERE VITENSKAP OG FORMULAER
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FLERE RESIRKULERTE OG RESIRKULERBARE MATERIALER

MOT EN SIRKULÆR MODELL  
FOR EMBALLASJE

Garnier har forpliktet seg til en innovativ politikk med emballasjeoptimalisering for å  
fremme den sirkulære økonomien. Vi ser også ut over våre egne produkter for å bekjempe 
plastforurensning, blant annet ved å samle inn plastavfall. Vår Plastic Stewardship-ordning  

har fire hovedfokusområder og er vitenskapelig basert.

 UNNGÅ SVINN
- Vi fornyer for å utvikle plastfri 

emballasje.
- Vi forplikter oss til å gjøre plas-

temballasjen vår lettere.

BRUK AVFALL
- Vi har forpliktet oss til null ny plast 

innen 2025, hvor vi utelukkende vil bruke 
resirkulert plast.

HÅNDTER SVINN
- Vi forplikter oss til 100 % resirkulerbar,  

påfyllbar eller komposterbar emballasje  
innen 2025.

- Vi forplikter oss til å hjelpe forbrukerne med  
å resirkulere emballasjen effektivt.

- Vi vurderer og forstår plastavfall på våre  
lokale markeder.

- Vi støtter oppsamling av plast fra miljøet.

FLERE RESIRKULERTE  
OG RESIRKULERBARE 

 MATERIALER
VI REDUSERER PLASTEMBALLASJE  

NÅR DET ER MULIG
REDUSER RESIRKULER ERSTATT  

REDESIGN FYLL PÅ

VI FASER UT NY PLAST

VI UTVIKLER OG  
STØTTER SIRKULÆRE  

MODELLER FOR Å 
BEHOLDE PLASTEN I 

KRETSLØPET

VI JOBBER  
AKTIVT MOT  

PLASTAVFALL

    Opplysninger revidert, se detaljer s. 54.
*I henhold til OECD 301 eller tilsvarende test.

3.670 TONN
spart ny plast takket være 
bruk av resirkulert plast,
9,8 % av vårt årlige plastforbruk

Vi vil bruke

NULL NY PLAST
i våre produkter og emballasje, noe 
som sparer mer enn 40 000 tonn  
ny plast per år

Siden 2019 er  

100%  av papiret og 
pappen som brukes i produkt-
brosjyrene og bretteeskene 
våre, fremstilt av materialer 
fra bærekraftig skogbruk som 
FSC® eller resirkulerte  
materialer

54% 
av vår PET-plast kommer
FRA RESIRKULERTE  
MATERIALER

All plastemballasjen blir

GJENBRUKBAR,  
RESIRKULERBAR  
ELLER KOMPOSTERBAR

9.019  TONN **
spart ny plast takket være 
bruk av resirkulert plast,
21,1 % av vårt årlige plastforbruk

I 2020 I 2019 innen 2025
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VI REDUSERER PLASTEMBALLASJE 
NÅR DET ER MULIG

Vi reduserer emballasjens vekt og størrelse, fornyer for å identifisere  
plastfri emballasje og tilbyr gjenbrukbare alternativer for å erstatte  
engangsformater.

BLI EN DEL AV REVOLUSJONEN MED NULL PLASTEMBALLASJE

SHAMPOOBAR UTEN  
PLASTAVFALL
Vår første serie av sjampobarer, som ble lansert 
i Europa i 2020 og tilbyr samme effekt som  
en flytende sjampo, er et perfekt eksempel  
på å erstatte plastemballasjen med et mer  
bærekraftig alternativ.

MÅLING
I april 2020 identifiserte og offentliggjorde 
vi for første gang vårt globale årlige plast-
forbruk. Ca. 40 000 tonn per år.

IDENTIFIKASJON OG  
ERKJENNELSE AV  
PLASTAVFALL
I 2020 startet vi en vitenskapelig 
basert undersøkelse med  
Quantis og EA for å forstå hvor 
vi skaper plastavfall gjennom 
hele produktenes livssyklus.

FORPLIKTELSE
I 2020 forpliktet vi oss på nytt:
• I 2025 vil all plastemballasjen være 

gjenbrukbar, resirkulerbar eller  
komposterbar

• Innen 2025 vil ingen av produktene 
våre være laget av ny plast.

REDUKSJON AV VÅR  
PÅVIRKNING
Ved hjelp av disse resultatene er vi 
i gang med å utvikle tiltak til reduk-
sjon av plastavfall i de mest berørte 
landene, samtidig som vi forbedrer 
sirkulariteten til produktene våre.

MER ENN EN INVESTERING I 
VERDIKJEDEN
I 2020 inngikk vi et partnerskap 
med Plastic for Change for å støtte 
avfallsoppsamling i India samt  
plastinnsamling. På den måten  
samles det opp 125 tonn årlig.

EVALUERING AV  
VÅRT FREMSKRITT
Fra og med 2019 har vi sporet  
og delt fremskritt om våre  
forpliktelser ved hjelp av en  
årlig statusrapport.

SOLID CHARCOAL BODY BAR
2021 kommer vi att i Europa lansera vår första Charcoal 
Bar packad i kartong. Den fasta förpackningen är  
återvinningsbar och nyckeln till noll plastavfall.*

1
2

3

4

5

6

ERSTATT

I 2013 begynte vi å måle miljøavtrykket for alle våre produkter ved hjelp av et internt  
analyseverktøy for livssyklus. Siden den gang har vi tatt noen viktige skritt for å  

forbedre bærekraftsresultatene våre. Vår innsats akselererte i 2020 takket være vår  
Green Beauty-strategi, som har et sterkt fokus på bærekraftig emballasje.

*Unntatt limet som kreves for å forsegle papiret.
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Fra 2020 har vi fornyet ambisjonen om å støtte min-
dre bruk av engangsemballasje på baderommet ved å  
lansere vår 500 ml Respons. Ved å bruke 80 % mindre 
plast enn to flasker til engangsbruk (på 250 ml) reduseres 
miljøpåvirkningen ved pakking og transport betydelig. Vi 
fremhever dette på våre Respons-flasker for å oppmuntre 
forbrukerne til å gjenbruke dem flere ganger. I 2021 vil 
våre Eco-Packs også være gjenbrukbare.

I tillegg vil vi i 2021 lansere en attraktiv og bærekraftig 
aluminiumsflaske i Europa i samarbeid med Plastic 
for Change. Vi håper at det vil bidra til å innføre nye  
refillvaner i forbrukernes livsstil.

”Hos Garnier er vi opptatt av å endre 
måten skjønnhetsindustrien arbeider på 
og stå i spissen for endringen for oss 
alle. Med det nye refill-initiativet endrer 
vi ikke bare hårpleien utad, men opp-
muntrer også millioner av forbrukere 
i hele Europa til å endre vaner og ta 
#OneGreenStep mot en mer bærekraftig 
planet. Alt dette er en del av Garniers 
engasjement i Green Beauty for alle”.
 
Adrien Koskas, 
Global Brand President

I 2021 introduserer vi våre første 
gjenbrukbare Eco Pads i Europa, 
som bl.a. kan brukes til påføring av 
Micellar.
Hver påføring av Micellar Water 
krever bruk av to eller tre bo-
mullspads. Det er i gjennomsnitt 
1000 pads i året per person. Med 
våre pakker med tre gjenbrukbare 
Eco Pads i ansvarlig innkjøpt papp 
lever vi opp til vår forpliktelse til  
å styrke den positive skjønnhets- 
pleien og redusere påvirkningen av  
engangsprodukter.

Disse padsene rekker til opptil 
1000 kalde vasker og gir ikke noe 
daglig bomullsavfall*, samtidig 
som de fjerner opptil 100 % av den 
synlige sminken.
Vi oppfordrer også til en mer bæ-
rekraftig livsstil ved å støtte mer 
effektiv vask, f.eks. ved å vaske tøy 
bare én gang i uken.

*Sammenlignet med daglig bruk av  
engangspads.

I 2020 lanserte vi tuber som omfattet papp på 
Garnier Bio Hemp, som en del av et nytt part-
nerskap mellom L’Oréal Group og Albéa.
Ved å bruke mindre plast og erstatte noe av 
plasten med FSC®-sertifisert papp inneholder 
disse tubene 49 % mindre plast enn tidligere 
plasttuber. Vi har utført en sammenlignende 
livssyklusanalyse, og resultatene viser et forbe-
dret miljøfotavtrykk og reduksjon av CO2-ut-
slippet sammenlignet med våre tidligere Gar-
nier BIO-tuber på 50 ml.
 
I 2021 vil vi utvide dette til nye kategorier og 
formater i Europa og USA: et gjenoppbyg-
gende leave-in-produkt til Whole Blends, en 
SPF50+-tube til Ambre Solaire og alle våre 
BB-kremer. Vi er også i gang med å redesigne 
tuben, slik at den kan gjenbrukes ved utgangen 
av 2021... Følg med!

REDESIGN

GJENBRUK

FYLL PÅ
DE FØRSTE TUBENE TIL MASSEMARKEDER SOM OMFATTER PAPP

NÅR EFFEKTIVITET MØTER BÆREKRAFT MED ECO PADS

FYLL PÅ, GJENBRUK OG GJENTA
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EUROPAUSA

Midtøsten og AfrikaLatinamerikanske land Sør-Asia

Våre emballasje-, design- og markedsføringsteam samarbeidet om å  
designe lettere emballasje, samtidig som de bevarte de ergonomiske og  
ikoniske formatene. Vi lanserte også et OLIA MINIKIT i Øst-Europa med -52 %  
mindre plastemballasje.
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Vi reduserer vekten av våre sjampo- og 
balsamflasker i 2020

Vi har redusert høyden på  
tuber i vår hudpleieserie.

Som et globalt initiativ har vi  
redusert størrelsen på våre  

serviettmasker og fjernet  
dekkpapiret.

I 2020 reduserte vi mengden plast 
på Black Naturals ved hjelp av et 
tresidig omslag.

-3
0

 T
O

N
N

-3
 T

O
N

N

-2
3 

TO
N

N

-1
8 

TO
N

N

-1
3 

TO
N

N

-1
36

 T
O

N
N

-1
5 

TO
N

N

-0
.8

 T
O

N
N

REDUSER

I 2019 I 2020
Ved å gjøre emballasjen vår lettere, sparte vi 
mer enn 

592 TONN NY PLAST

Ved å gjøre emballasjen vår lettere, sparte  
vi mer enn

486 TONN NY PLAST

Første Whole 
Blends-flasker 
med 
30 % 
RESIRKULERT 
PLAST*
(USA)

Første  
Fructis-flasker 
med
50 %  
RESIRKULERT 
PLAST*
(USA)

Vi lanserer en 

100 % RESIRKULERT PLAST* 
utgave av Ambre Solaire i samarbeid med 
Ocean Conservancy.

Første Fructis- og 
Garnier Bio & Ambre 
Solaire-oljeflasker 
fremstilt med 
RESIRKULERT 
PLAST*
( i Europa og USA)

Alle Fructis sjampo- og balsamflasker er 

fremstilt av RESIRKULERT PLAST*
i Europa og USA – fra februar 2021.

Alle Respons-flasker vil bli produsert av 

RESIRKULERT PLAST*
i Europa og USA, noe som utgjør 61 % av våre 
hårpleieprodukter med resirkulerte materialer.

2015 2016 2019 2021

ERSTATTER NY PLAST MED 
RESIRKULERTE MATERIALER

Vi arbeider mot å bruke 100 % husstandsinnsamlet plast og kun  
bærekraftig innkjøpt eller biologisk basert plast.

HVILKE PLASTTYPER BRUKES I EMBALLASJEN?
I dag er de fleste av plastmaterialene vi bruker til emballasje, PET (polyetylentereftalat),  
PP (polypropylen) og PE (polyetylen). De har hver sine fysiske og kjemiske egenskaper.

Disse materialene kan resirkuleres og gjenbrukes flere ganger, og er de vanligst resirkulerte 
plastmaterialene i verden. I dag utgjør de 96,7 % av plasten vi bruker.

*Eksklusiv kork, etiketter, fargestoffer og farger.
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VI UTVIKLER OG STØTTER SIRKULÆRE MODELLER 
FOR Å BEHOLDE PLASTEN I KRETSLØPET

FOKUS: FRUCTIS SHAMPOO- OG 
BALSAMFLASKER ER PRODUSERT AV 

RESIRKULERT PLAST FRA FEBRUAR 2021

Garnier har forpliktet seg til å gjøre all vår emballasje resirkulerbar, og oppfor-
drer forbrukerne til å sortere plastavfall for å unngå plastforurensning og styrke 
en sirkulær emballasjemodell.

Som en del av vår Green Beauty-forpliktelse til å nå null ny plast innen 2025, fører 
Fructis an innenfor mer bærekraftig emballasje og blir det første Garnier-merket som 

bruker resirkulert PET-plast i alle hårpleieflasker.

i 2020 Innen 2025

43%  
av plastemballasjen vår er

RESIRKULERBAR

vil all plastemballasjen vår være

GJENBRUKBAR,  
RESIRKULERBAR  
ELLER KOMPOSTERBAR

Våre emballasjeteam er aktivt involvert i 
arbeidet med å gjøre emballasjen vår resir-
kulerbar ved å endre materialene som brukes 
og fjerne eventuelle hindringer for gjenbruk. 
Vi oppgir også sorteringsinstruksjoner på 
emballasjen for å hjelpe forbrukerne med 
korrekt kildesortering.

PRODUKTER DESIGNET FOR  
RESIRKULERING
I 2020 var minst 43 % av vår globale portefølje resirku-
lerbar. Alle teamene våre har fått full opplæring i å forstå 
resirkulerbarheten til produktene våre, blant annet ved 
omfattende besøk i gjenbrukssentrene våre.
Resirkulering utgjør nå kjernen i måten vi designer pro-
duktene våre på.

Vi arbeider nå aktivt for å fjerne eventuelle hindringer for 
resirkulering, noe som forbedrer resirkuleringen av pum-
per, etiketter, tuber, poser og krukker. For eksempel fjernet 
vi den metallbaserte etiketten fra vår Fructis Aloe-sjampo 
for å sikre at emballasjen var helt resirkulerbar.

HJELPER FORBRUKEREN MED Å FÅ BEDRE 
SORTERINGSVANER
Den sirkulære økonomien blir bare en realitet hvis vi 
kan beholde avfallet i kretsløpet. Utdanning er nøkkelen 
til å styrke omstillingen og fremme bærekraftige  
vaner hver dag. Derfor mener vi at det er vårt ansvar å øke  
bevisstheten rundt gode sorteringsvaner ved å gi nyttige 
opplysninger om hvordan emballasje kan sorteres. Den-
ne informasjonen er tilgjengelig på våre emballasje- og  
produktsider og på produkter med vår produktmerking.
Informasjonen tilpasses også av hvert enkelt land for å 
sikre at den oppfyller lokale krav til resirkulering.

HVA ER UTFORDRINGENE VED Å NÅ NULL NY 
PLAST INNEN 2025?
I 2025 vil Garnier strebe etter å bruke kun resirkulert plast i all 
emballasje og dermed spare 40 000 tonn plast hvert år. Det er 
naturligvis et utfordrende mål: En av de største utfordringene er å 
utvikle lokale kilder til bærekraftige materialer. Vi ønsker å kunne 
kjøpe disse materialene i nærheten av markedene våre for å  
redusere CO2-fotavtrykket og sikre tilstrekkelig tilgjengelighet 
og kvalitet på resirkulerte materialer. Det er for eksempel en stor  
utfordring å kjøpe resirkulert PCR PP – det materialet vi trenger 
til alle våre plastkorker.

HVORDAN GJØR DERE DET?
Vi samarbeider tett med våre emballasjeleverandører og plast-
produsenter for å utvikle robuste energikilder til resirkulert plast, 
slik at vi kan nå 100 % innen 2025. Det er også en økonomisk 
utfordring. Bærekraftige materialer koster mye mer enn tradi-
sjonelle materialer, og resirkulert plast koster betydelig mer enn  
ny plast.

HVA ER PROSESSEN FOR Å ERSTATTE NY PLAST 
MED RESIRKULERT PLAST?
Vi skal kontrollere varemerkets kvalitetsstandarder. Og alle tek-
niske aspekter, som kompatibilitet med formulaen, stabilitet over 
tid osv. Målet vårt er å bruke 100 % resirkulert plast uten å gå på 
kompromiss med kravene til matvarekvalitet. I tillegg til kvaliteten 
arbeider vi med å forbedre utseendet på PCR, noe som kan  
påvirke emballasjens farge og gjennomsiktighet.

Intervju med Nicol Sobczyk

Nicol Sobczyk
US Sustainable Packaging 
Director

Som en del av L’Oréal Group har emballasjeteame-
ne våre samarbeidet med Ellen MacArthur Founda-
tion (EMF) og andre medlemmer av sin ”New Plastic 
Economy”-gruppe for å støtte deres ambisjoner om 
plastreduksjon og delta aktivt i arbeidet med plast.

*Til alle Fructis sjampoer og balsam i EU og USA.
**En elefants gjennomsnittsvekt er 4 tonn (Verdens naturfond).

Denne forpliktelsen vil hjelpe oss med 
å spare 4400 tonn ny plast hvert år* 

Tilsvarer vekten av mer enn  
1000 elefanter.**

VISSTE DU DETTE?

Opplysninger er revidert, se detaljer på s. 54
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MER MILJØVENNLIG DESIGNET MERCHANDISING

Displayer og merchandising-materialer, som er et av 
de første kontaktpunktene i butikken for forbrukerne 
våre, er nøkkelen til å gjøre vår Green Beauty-visjon til 
virkelighet og bidra til søylen vår om ”Mer resirkulerte 
og resirkulerbare materialer”.

Frankrike
Vi har utviklet butikkhyller med resirkulert og resirku-
lerbar plast samt resirkulert kraftpapir til våre produkt-
lanseringer av Garnier Skincare Bio and Respons Solid 
sjampo.

Argentina
Vår Hair Food-lansering ble vist frem på  
miljøvennlig designede hyller fremstilt av  
100 % resirkulert papp.

ANSVARLIG PAPP
Alle displayer i Norge, Sverige, Finland og 
Danmark er nå FSC®-sertifiserte.

Ved å bruke FSC®-sertifisert papp til denne utstillingen 
støtter Garnier skogforvaltning som respekterer men-
nesker og natur.

GJENBRUK, UTSKILLELSE OG  
RESIRKULERING

Italia
Vi har laget våre første displayer med 
100 % papp, inkl. pallen. Dette gir 
oss mulighet til å forbedre standens  
resirkulerbarhet og redusere vekten 
med 20 %, samtidig som vi bevarer de 
samme tekniske egenskapene.

I årevis har vi forbedret måten vi designer vår emballasje 
og våre detaljmaterialer på. Og innen 2025 streber vi 
etter at 100 % av våre nye displayer skal være desig-
net til å være miljøvennlige, slik at materialene kan få  
nytt liv. Våre prinsipper for miljøvennlig design bygger 
på fem søyler.

OPTIMER DEN SAMLEDE VEKTEN
Optimalisering av materialer bidrar 
til å redusere den samlede vekten av  
displayer på salgssteder og CO2-utslippet 
under transport.

FLERE RESIRKULERTE OG 
FORNYBARE MATERIALER 
Vi reduserer bruken av ny plast 
ved å bruke flere resirkulerte 
eller fornybare materialer i våre 
merchandising-displayer.

ANSVARLIG PAPP 
Vi bruker sertifiserte materialer som 
stammer fra bærekraftig forvaltede 
skogressurser, som FSC®.

FORBY ELEKTRONISKE  
KOMPONENTER 
Alle midlertidige Garnier-displayer  
er produsert uten elektroniske  
komponenter, slik at de er enkle  
å resirkulere.

GJENBRUK, UTSKILLELSE OG RE-
SIRKULERING 
Alle materialer kan få et nytt liv ved å 
være gjenbrukbare eller resirkulerbare. 
Alle deler av vår merchandising kan 
enkelt sorteres og gjenbrukes ved hjelp 
av sorteringsinstruksjonene, eller de 
fremstilles av én type materiale som er 
lettere å resirkulere (f.eks. 100 % papp).

GRØNNERE OG  
MILJØVENNLIG  

DESIGNET
MERCHANDISING

NOEN FÅ EKSEMPLER PÅ MANGE BÆREKRAFTIGE DISPLAYER

OPTIMER DEN SAMLEDE VEKTEN

India
Vi har utviklet nye brett til Light 
Complete-lanseringen i FSC®-ser-
tifisert papp i stedet for plast, noe 
som optimerer vekten og halverer  
pakkestørrelsen.
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DEN PÅVIRKNINGEN VÅRT PARTNERSKAP 
HAR HATT FREM TIL NÅ
1. Human Rights Advocacy Support har hju-
lpet 84 personer med å få tilgang til helse-
forsikring, matvaresikkerhet og pensjon.
2. Økonomiordninger hjalp153 enkeltper-
soner ved å gi dem tilgang til banktjenester 
og kunnskap om økonomi.
3. Midlertidige klinikker ga 650 personer 
tilgang til helsekontroll, øyepleie, psykia-
trisk støtte, pediatrisk pleie og gynekologisk 
hjelp til kvinner.
4. Helseordninger hjalp 58 unge jenter 

(kunnskap om helse, hygiene, forplantning og prevensjon).
5. Ernæringsprogrammet støttet 144 barn og tenåringsjenter gjen-
nom en ernæringsmessig vurdering og innføring av et ernæringssett 
til barn og jenter som er rammet av feilernæring.
6. Utdanningsordninger hjelper 144 barn med matematikk, viten-
skap og engelsk, bl.a. med undervisning av dyktige lærere samt un-
dervisningshjelpemidler og tilgang til nettbaserte undervisningstje-
nester under koronapandemien.
7. Creche-ordningen støtter 15 spedbarn med trygge rom til fysisk, 
følelsesmessig og ernæringsmessig behandling. Den går blant annet 
ut på å hjelpe enslige foreldre uten støtteordninger med behandling 
av deres spedbarn.

GARNIER FORTSETTER Å SAMARBEIDE MED 
OCEAN CONSERVANCY®

FOR BEKJEMPE PLAST I HAVET

GARNIER STØTTER PLASTICS FOR CHANGE®
FOR Å SKAPE EN POSITIV SOSIAL EFFEKT OG BIDRA  

TIL Å BEKJEMPE PLASTFORURENSNING

I 2020 fortsatte Garnier samarbeidet med 
Ocean Conservancy for å bekjempe plast i 
havet, bevare økosystemene og oppfordre 
forbrukere og medarbeidere over hele verden 
til å samle inn plast fra verdens strender.

Våre team deltok i 2020 i den årlige internasjonale  
kystoppryddingsdagen på forskjellige måter:
 - ved å kommunisere på sosiale medier for å øke  
bevisstheten blant forbrukerne våre om miljøpro-
blemene i forbindelse med plastforurensning og 
vårt partnerskap med Ocean Conservancy.

 - ved å rydde opp sammen i små grupper. Der det var 
mulig samlet noen av teamene inn avfallsplast på den 
sikreste måten fra strender, elver og vassdrag.

 - I forbindelse med Ocean Conservancy International 
Coastal Cleanup Day mobiliserte Garnier 92 medar-
beidere til å samle inn 825 kg avfall for å bekjempe 
plastforurensning.

I Garnier er vi opptatt av å få mest mulig ut av vårt partnerskap 
med Ocean Conservancy. Derfor bestemte vi oss for å skape 
nye, bærekraftige produkter sammen, bl.a. Ambre Solaire 
SPF30 og SPF50 solkrem med høy beskyttelse, som er designet 
med tanke på miljøet. Formulaene er mer skånsomme for livet 
i havet og fås i miljøvennlige flasker (se side 22).

Vi inngikk et partnerskap med Plastics for 
Change® for å samle inn og resirkulere 97,5 
tonn plast og gjøre 569 uregistrerte avfall-
sinnsamlere, avfallsgründere og deres familier 
i stand til å oppnå stabil inntekt og få tilgang 
til sosiale tjenester i India.
  

Mer enn 3 milliarder mennesker over hele verden bor 
uten tilgang til organisert avfallsinnsamling. Det er 
nesten halvparten av jordas befolkning. Noen av ver-
dens fattigste samler inn avfallet for å overleve.
De uregistrerte avfallsinnsamlerne, mange av dem 
kvinner, lever ofte under fattigdomsgrensen og  
arbeider under vanskelige forhold. Gjennom Plastics for 
Change støtter Garnier den helhetlige utviklingen av  
lokalsamfunn i India. Plastics For Change støtter utdan-
nelse til barn, helsetjenester, ernæring, økonomiske 
ferdigheter og styrking av jenter og kvinner – selve 
grunnlaget for et sunt og lykkelig samfunn.
Plastics for Change-prosjektet har allerede hjulpet 
til med å løfte avfallsarbeidere i Hubli- og Dharwad- 
samfunnet ut av fattigdommen.

PLASTICS FOR CHANGE 
ER NÅ EN ”OCEAN- 
BOUND”-PLASTSERTIFI-
SERT INNSAMLINGSOR-
GANISASJON

Det betyr at den innsamlede 
plasten er sertifisert som Ocean 

Bound Plastic (OBP), som ellers ville endt opp 
med å forurense miljøet og havet.
Sertifiseringsprogrammet ble opprettet i 2020 
av NGO-en Zero Plastic Ocean i samarbeid med 
Control Union-sertifiseringer for å styrke inn-
samlingen av OBP og gi det en ekstra verdi og 
anerkjennelse på markedet. Det garanterer at 
Plastics For Change samler inn et materiale som 
reelt er eller stammer fra OBP, og overholder 
retningslinjene for fair trade.

”Alle spiller en rolle i kampen mot plast i 
havet, og det gjelder også store varemerker i 
skjønnhetsindustrien som Garnier.
Vi er takknemlige for at Garnier sammen 
med oss øker oppmerksomheten og presset 
på løsningene som er nødvendige for å løse 
krisen med plast i havet, helt fra partnerskap i 
forbindelse med opprydding på stranden til å 
redusere sitt eget plastavtrykk”

Nick MALLOS,
Direktør for Ocean Conservancys 
Trash Free Seas®-ordning
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MER 
FORNYBAR 
ENERGI

MOT CO2-NØYTRALE INDUSTRIANLEGG OG 
WATERLOOP-FABRIKKER

Med et mål om at alle våre industrianlegg 
skal være CO2-nøytrale innen 2025 har  
Garnier forpliktet seg til å oppnå en  
forretningsmodell med lavt CO2-utslipp  
for å bekjempe klimaendringer. 
 

BETYDELIG REDUSERT CO2-UTSLIPP I DAG
Garnier er opptatt av å produsere produkter av høyest 
mulig kvalitet på våre 22 fabrikker, samtidig som vi  
reduserer miljøpåvirkningen.
I mange år har alle anlegg over hele verden arbeidet 
med å redusere CO2-utslippene ved å øke energieffekti-
viteten gjennom bedre bygningskonstruksjon og isola-
sjon, samt å bruke energieffektive teknologier til indus-
trielle prosesser og ved å kjøpe inn mer fornybar energi 
lokalt.
Takket være denne innsatsen har Garnier løpende  
redusert sitt samlede CO2-utslipp (område 1 og 2), og i 
2020 hadde Garnier senket CO2-avtrykket sitt med 69 
% i absolutte tall sammenlignet med 2005.

I FREMTIDEN VIL CO2-NØYTRALE INDUSTRI-
ANLEGG KUN BRUKE FORNYBAR ENERGI
Vår ambisjon nå er å gjøre alle våre industrianlegg, fra 
produksjonsanlegg til distribusjonssentre, CO2-nøytra-
le innen 2025. Vi har utviklet vår strategi for fornybar 
energi basert på de beste lokale teknologiene som  
finnes i landene der vi driver virksomhet. Til de fleste 
av våre prosjekter med å redusere CO2-utslippene bru-
ker vi lokalt produsert fornybar energi eller vi skaper 
vår egen fornybare energi ved hjelp av for eksempel 
biomasse, biogassproduksjon og solcellepaneler.

Det er et viktig skritt mot å redusere våre produkters 
miljøfotavtrykk i produksjonsfasen og fremstillingen 
av kundeordrer. Som en del av L’Oréal Group, som har 
oppgitt mål for reduksjon av drivhusgassutslipp som 
er godkjent av vitenskapsbaserte Targets Initiative,  
bidrar Garnier sterkt til konsernets kjøreplan, som er i 
overensstemmelse med +1,5 °C-scenariet.

MER FORNYBAR ENERGI

Initiativet, som er stiftet av CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF, har til formål å 
oppmuntre virksomheter til å forplikte seg til en frivillig overgang til en lavutslippsøkonomi i overensstemmelse 
med Paris-avtalen.

De vitenskapelig baserte målene

   Opplysninger revidert, se detaljer s. 54.
*Inkludert CO2-nøytrale anlegg som allerede oppfyller og fortsetter å oppfylle CO2-nøytrale kriterier og nye CO2-nøytrale anlegg gjennom hele  
rapporteringsåret, som oppfyller kriteriene for minst hele desember måned.

100%  
av våre industrianlegg  
vil være

CO2-NØYTRALE
og bruker kun

FORNYBAR ENERGI 

 

18%  
av fabrikkene som er involvert 
i Garnier-produksjonen, er 
WATERLOOP-FABRIKKER
Dette er ytterligere 1 anlegg i 2020 
vs. 2019

-53% 
VANNFORBRUK
i våre industrianlegg
sammenlignet med 2005 (0,37 
liter per ferdigvare i 2020)

  
-69% 
reduksjon av CO2 -UTSLIPP på 
våre industrianlegg,
i absolutte tall sammenlignet 
med 2005 (17 980 tonn CO2-ekviva-
lenter i 2020)

49%*  
av industrianleggene som er 
involvert i Garnier-produksjonen, 
er CO2-NØYTRALE
Dette er ytterligere 7 anlegg i 2020 vs. 
2019

61%  
av ENERGIEN som brukes på 
våre industrianlegg, kommer fra 
FORNYBARE kilder

I 2020 Innen 2025
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FABRIKKEN VÅR I FLORENCE I USA BLE CO2-NØYTRAL 
I 2020
Vår hårpleiefabrikk i Florence i USA oppnådde CO2- 
nøytralitet i 2020 gjennom en portefølje av fornybar 
energi, deriblant en takmontert 1,4 MW solcellepark,  
lokalt innkjøpte sertifikater for fornybar energi fra vann-
kraft og fornybar naturgass fra Kentucky og Texas.

FABRIKKEN VÅR I LIBRAMONT I BELGIA VAR DEN  
FØRSTE TIL Å BLI CO2-NØYTRAL I 2009
Med et mangeårig engasjement i miljøbeskyttelse og 
fornybar energi oppnådde hårfargefabrikken vår i Libra-
mont i Belgia CO2-nøytralitet allerede i 2009. Den drives 
på 100 % ren energi takket være biogassproduksjon.
Fabrikken har også iverksatt tiltak for å redusere vann-
forbruket og hindre svinn.

24 CO2-NØYTRALE INDUSTRIANLEGG

SOLIDARITETSPRODUKSJON  
UNDER PANDEMIEN

VÅRT MEKSIKANSKE ANLEGG PÅ TOPP  
INNEN VANNFORVALTNING

Vi følger en klar kjøreplan for å redusere vårt industrielle vannforbruk betydelig og tenke nytt 
om vannforbruket på tvers av anleggene våre. Ved våre «Waterloop»-fabrikker dekkes 100 % 
av det industrielle vannforbruket til f.eks. rengjøring og kjøling av reprosessert, resirkulert og 

gjenbrukt vann på stedet. Derfor trenger vi ikke lenger ferskvann til disse prosessene.  
Målet vårt er å ha 100 % Waterloop-fabrikker innen 2030.

Fabrikken i Mexico er vår nyeste Water-
loop-fabrikk, og den slutter seg til våre  
fabrikker i Burgos i Spania, Settimo i Italia, 
Vorsino i Russland og Libramont i Belgia.

De 20 millioner innbyggerne i Mexico City har alvor-
lige utfordringer med vannmangel. Byens underjor-
diske grunnvannsreservoar tømmes raskere enn det 
som kan fylles på, og etterspørselen etter ferskvann 
overstiger tilgjengelige vannressurser.
Konsekvensen er derfor vannrestriksjoner. Vi er i ferd 
med å ta i bruk nye løsninger på vårt produksjons-
sted i Mexico City for å redusere vannforbruket vårt  
betydelig.
Med vårt innovative konsept med Waterloop-fabrik-
ker har vi en viktig mulighet til å utgjøre en forskjell 
og redusere presset på byens vannforsyning.
Dette er et element som illustrerer vår ledende  
posisjon innen vannforvaltning.
Vann er en viktig del av produksjonen og bruken av 
våre produkter, og er sentralt for vår virksomhet. Et 
av målene våre er å sikre at 100 % av vannet som 
brukes i våre industrielle prosesser, blir resirkulert og 
gjenbrukt i et kretsløp innen 2030.

For å bidra under covid-19-pandemien stanset vi pro-
duksjonen og mobiliserte fabrikkene våre til å produsere 
store mengder viktig håndsprit. Det var bare mulig 
takket være den utrolige reaksjonsevnen og engasje-
mentet fra teamene våre som jobbet på fabrikkene.
I alle regioner leverte vi millioner av enheter gratis til 
butikkmedarbeidere for å hjelpe til med å beskytte 
dem som sørger for at vi kan få matvarer og andre 
viktige ting.

Håndsprit er også blitt tilgjengelig for offentligheten 
til en fornuftig pris. I tillegg har vi bidratt med 1 million 
euro til å støtte Det internasjonale forbundet av Røde 
Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) i deres  
arbeid for å støtte de mest sårbare i samfunnet i denne 
vanskelige tiden.

DEN 21. OKTOBER 2020 LANSERTE NETFLIX EN 
NY DOKUMENTARFILM, ”BRAVE BLUE WORLD”, 
FOR Å SKAPE OPPMERKSOMHET OM ØDELEGGEL-
SEN AV VÅR MEST VERDIFULLE RESSURS: VANN.
Fabrikken vår i Mexico ble fremhevet som et  
eksempel på god praksis i et land der det er et 
presserende behov for å spare på vannet.

MER FORNYBAR ENERGIMER FORNYBAR ENERGI
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REDUKSJON AV CO2 -UTSLIPP FRA TRANSPORT: 
FOKUS PÅ LUFTTRANSPORT

På globalt plan står transport i dag for 15 %* av det 
globale CO2-utslippet. Til sammenligning utgjør den 
mindre enn 5 % av Garniers globale CO2-utslipp.
Likevel forplikter vi oss til å redusere utslippene av 
drivhusgasser i forbindelse med produkttransport 
med 50 % per produkt innen 2030.
Lufttransporten står for 0,05 % av et vanlig produkts 
CO2-fotavtrykk fra fabrikkene våre til distribusjonssen-
trene våre, og utgjør 10 % av CO2-utslippene.
For å redusere påvirkningen vår fra lufttransport  
betydelig, har vi arbeidet på fire viktige fokusområder:

 - Økt bevissthet blant alle våre medarbeidere.
 - Utviklet en intern prosess for å sikre at all lufttrans-
port er et unntak i stedet for normen.

 - Overvåket fremskritt ved hjelp av digitale verktøy som 
gir teamene våre mulighet til å kontrollere og spore 
alle transportformer vi bruker hver uke.

 - Produsert produkter lokalt, tett på våre markeder.

*Kilde: IPCC-rapport** % av tonnene av våre L’Oréal-massemarkeds- 
produkter som sendes med lufttransport.

Økt bevissthet blant alle våre  
medarbeidere.

Utviklet en intern prosess for å sikre 
at all lufttransport er et unntak i 
stedet for normen.

Produsert produkter lokalt, tett 
på våre markeder.

Overvåket fremskritt ved hjelp av  
digitale verktøy som gir teamene våre 
mulighet til å kontrollere og spore alle 
transportformer vi bruker hver uke.

Endringer i forbruk, økende netthandel og forvent-
ninger fra forbrukere som er stadig mer bekymret for 
bærekraft: Det er bare noen av trendene vi opplever. 
Løsningene ligger i forsyningskjeden. Vi har startet 
på en transformasjonsprosess som vil føre oss inn i en 
ny tid med enestående resultater.
 
HVILKEN ROLLE SPILLER  
FORSYNINGSKJEDEN?
Vi er den avgjørende forbindelsen mellom anleggene 
og forbrukerne våre.
Hvert år distribuerer vi milliarder av produkter til alle 
landene vi driver virksomhet i. Vi sender inn bestillin-
ger rundt om i verden via ulike typer distribusjonska-
naler, som massemarked, netthandel, reiser og detalj-
handel. Så vi er direkte forbundet med markedet – og 
med forbrukernes forventninger.

FOLKS FORVENTNINGER KAN RASKT EN-
DRE SEG. HVA ER DE AKTUELLE FORBRU-
KERTRENDENE?
Forbrukervaner endrer seg hele tiden, og for oss er det 
både en utfordring og en fantastisk kilde til motiva-
sjon. Vi selger overalt og hele tiden i butikker og på 
nettet. Faktisk er andelen nettsalg fortsatt stigende.
Og med pandemien har denne tendensen økt ytter-
ligere. Forbrukerne har også nye forventninger. Når 
det gjelder nettsalg forventer de for eksempel en per-
fekt leveringsservice med stadig kortere leveringstid 
og en emballasjekvalitet som er like god som om de 
kjøpte varen i butikken – og alt skal samtidig være  
miljøvennlig.
Det betyr at vi fortsetter å finne smidige løsninger 
samtidig som vi forblir bærekraftige.
Som reaksjon på dette paradigmeskiftet fremskynder 
vi transformasjonen vår og beveger oss inn i en ny tid 
med enestående resultater. Målet vårt i dag er å bygge 
opp morgendagens forsyningskjede som virkelig  
utgjør en forskjell for forbrukerne.

HVORDAN MATCHER DENNE TRANSFOR-
MASJONEN GARNIERS FORPLIKTELSER TIL 
BÆREKRAFT?
Forsyningskjeden er kjernen i vår organisasjons interak-
sjon med de ulike interessentene, og spiller en viktig rolle 
i å oppfylle disse forpliktelsene.
En av våre viktigste ambisjoner er å redusere utslippet av 
drivhusgasser i forbindelse med transport av våre pro-
dukter. Hvordan kan vi nå målene våre? For det første 
overvåker og styrer vi lufttransporten nøye, og streber 
etter å redusere den vesentlig ved blant annet å produ-
sere flere av produktene våre lokalt. Et annet fokus er 
vår utvikling av grønne leveringsløsninger ved å bruke 
transportalternativer med lavt CO2-utslipp til lange trans-
portruter og finne nye metoder for å fjerne forurensning 
fra byområder gjennom «last mile»-initiativer.
Vi sikter også mot null engangsplast innen utgangen av 
2021 på alle våre distribusjonssentre. Det er forpliktelser 
som vi påtar oss på alle nivåer i forsyningskjeden vår.  
Vi fremskynder denne prosessen, ikke bare for å møte 
behovene i en verden i konstant endring, men også for 
å reagere på de store menneskelige og miljømessige  
utfordringene vi alle står overfor.

Intervju med Francisco Garcia Fornaro

Air

Sea

Road

Rail

4% 15%

81%

0.05%

Francisco GARCIA 
FORNARO
Chief Supply Chain Officer

I 2020 var 83 % av distribusjonssentrene våre uten 
engangsplast. Vi erstattet spesielt plasttape og em-
ballasjefyll med plastfrie eller resirkulerbare alterna-
tiver.
For eksempel: 
 - I Argentina makuleres kartonger som brukes til 
fabrikkleveranser og gjenvinnes som emballa-
sjefyll, noe som eliminerer bruken av plastbasert 
emballasjefyll. 

 - På vårt distribusjonssenter i Egypt har vi erstat-
tet vår plasttape med papirtape ved hjelp av et  
fornybart materiale og plastfritt lim.

VED UTGANGEN AV 2021 VIL ALLE VÅRE DISTRIBUSJONSSENTRE  
VÆRE UTEN ENGANGSPLAST*

*På tape og emballasjefyll.

MER FORNYBAR ENERGIMER FORNYBAR ENERGI
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MER INKLUDERING
Garnier har vært engasjert i vår Solidarity Sourcing-ordning siden 2008, og har som mål  

å fortsette å kjøpe inn flere ingredienser som har en positiv sosial påvirkning.
Målet vårt er å styrke 1000 lokalsamfunn innen 2025.

MER 
SOLIDARISK 
INNKJØP

Solidarity Sourcing-ordningen gir personer som 
er utestengt fra arbeidsmarkedet, tilgang til 
arbeid og en bærekraftig inntekt.

Dette omfatter selskaper som har ansatte fra økono-
misk sårbare samfunn, inkludert små bedrifter og de 
som har vanskeligheter med å få tilgang til multinasjo-
nale selskaper.
Solidarity Sourcing-ordningen er aktiv i alle regioner 
der Garnier opererer, og dekker alle typer innkjøp, der-
iblant råmaterialer, kontraktsproduksjon og reklamear-
tikler.
Med støtte fra NGO-er er Garnier og våre leverandører 
forpliktet til å innføre en rettferdig handelspraksis på 
tvers av forsyningskjeden for våre viktigste ingredien-
ser.

Vi ønsker å støtte og styrke mindre familielandbruk 
(herunder bønder og arbeidere) for å hjelpe dem med 
å forbedre sine inntekter og levevilkår.
Vi tilbyr opplæring for å forbedre deres ferdigheter 
innen bærekraftig landbruk eller i noen tilfeller for å 
lette tilgangen til helsetjenester eller velferd.
I 2020 ga det 787 lokalsamfunn som sto overfor  
sosiale eller økonomiske utfordringer, mulighet til å få 
tilgang til eller beholde jobb og en rimelig inntekt.
La oss se på noen av tiltakene vi innførte i 2020.

MER SOLIDARISK INNKJØP

    Opplysninger revidert, se detaljer s. 54.
Solidaritet Sourcing-lokalsamfunn: Lokalsamfunn som er involvert i levering av Garnier-ingredienser og hvis medlemmer nyter godt av L’Oréal Groups 
Solidarity Sourcing-ordning. Antallet lokalsamfunn henviser til de siste tilgjengelige rapportene (2019 eller 2020).

787 LOKALSAMFUNN
ble styrket over hele verden som  
en del av vår Solidarity Sourcing- 
ordning for ingredienser

1.000 LOKALSAMFUNN
vil bli styrket over hele verden som en 
del av våre solidaritetsordninger

670 LOKALSAMFUNN
ble styrket over hele verden som  
en del av vår Solidarity Sourcing- 
ordning for ingredienser

I 2019 I 2020 Innen 2025
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Aloe vera er kjent for sine fuktighetsgivende 
egenskaper og brukes i våre hårpleie- og 
hudpleieprodukter. Vår Solidarity Sourcing- 
ordning, som ble innført i 2019 i samarbeid 
med Pronatura og MexiAloe, forventes å nå 
30 familier som produserer aloe vera i fem 
landsbyer innen 2022. Produsentene lever alle 
lokalt og er økonomisk avhengige av mindre 
landbruk og sesongbetont arbeid.

Dyrking av aloe vera bidrar til å diversifisere og øke de 
deltagende familienes inntekter. Menn og kvinner arbei-
der sammen for å vedlikeholde aloe vera-marker, men 
vi fokuserer på å gi kvinner styrken til å lede. Det er 
viktig å merke seg at vi også øker bevisstheten blant 
lokalsamfunnene om behovet for å beskytte skogene 
og bevare naturressursene.

Prosjektets formål er:

- Innføring av økologisk dyrking av aloe vera: Bøndene 
vil få opplæring i økologisk dyrking av aloe vera, drypp-
vanningssystemer og aloe-spirer, slik at de kan komme i 
gang med å dyrke aloe vera på sine egne plantefelt.

- Innføring av fair trade-prinsipper for å skape verdi 
av aloe-produksjon og oppmuntre bønder til å delta i  
prosjektet. Dette gjøres bl.a. ved å fastsette en rettferdig 
minimumspris og samle produsentene i kooperativer. 

- Styrke oppmerksomheten i lokalsamfunnet om  
bevaring av den omkringliggende skogen og na-
turområder gjennom workshops. Opplæringen vil bli 
supplert med informasjon om bærekraftsprogrammer 
forvaltet av meksikanske myndigheter og om fordelene 
ved å bevare skogen.
Dette gjelder blant annet bedre temperaturregule-
ring, mer regelmessige regnskyll og flere blomster til 
biene.

Garnier ga finansiell støtte til NGO-en Pro-Natura i juli 
2020 for å hjelpe lokalsamfunnene med å overvinne 
påvirkningen av koronapandemien og den tropiske 
stormen ”Cristobal”.
Hele lokalsamfunnet – 255 familier – fikk hjelp gjen-
nom initiativet med matkurver til familier som hadde 
mest bruk for det, medisiner og hygienesett til det 
lokale apoteket, og arbeiderne ble betalt for å rydde 
opp i byen og gjenopprette gatene etter stormen.

ALOE VERA FRA MEXICO

STØTTE TIL LOKALSAMFUNN  
UNDER PANDEMIEN

MER SOLIDARISK INNKJØPMER SOLIDARISK INNKJØP
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SPONS EN BIKUBE
Som en del av vår velferdsordning for bier har Garnier 
inngått partnerskap med Bee Conservancy, en ideell 
organisasjon som beskytter 10 millioner bier i USA og 
Canada. Det nye samarbeidet vil bidra til å oppfylle 
målet vårt om å respektere bienes velferd i alle våre 
regioner, og samtidig gjenopprette og fremme det  
lokale biologiske mangfoldet.

Gjennom dette partnerskapet lanserer vi vårt første 
”Sponsor a Native Bee Hive”-initiativ i disse landene i 
2021 med 300 bikuber plassert over hele Nord-Ameri-
ka. Dette sikrer et hjem for opptil 154 800 bier.

Når de fleste tenker på bier, tenker de på honningbier.
Honningbier stammer imidlertid bare fra Europa,  
Afrika og Asia. Det finnes mer enn 20 000* biearter i 
verden, og 2 av 5 bier står i fare for å bli utryddet.* Bier 
er ”superbestøvere” som utviklet seg sammen med lo-
kale avlinger, som også er hjertet i Garniers produkter, 
f.eks. bær (blåbærbie), avokado (broddløs bie) eller 
agurk (squashbie).

Bee Conservancy avholder en åpen søknadsprosess 
som er designet for å nå ut til forskjellige målgrupper 
og økosystemer.
Mottakerne får alle forsyninger og instruksjoner som 
er nødvendige for å opprettholde en vellykket bikube. 

Bikubene blir produsert i FSC®-sertifisert treverk av 
en Brooklyn-basert organisasjon som utdanner  
arbeidsløse og ufaglærte mennesker i tømrerarbeid og 
bidrar til å skape inkluderende jobb i de samfunnene 
som er en del av Sponsor-a-Hive-ordningen.

GARNIER RESPONS STØTTER BEE CONSERVANCY, 
EN NGO SOM BESKYTTER 10 MILLIONER BIER*

*300 bikuber x 86 rederør x 6 egg per rør = 154 800 bier, University of Minnesota Bee School.
Pollinators in Peril: A systematic status review of North American and Hawaiian native bees, Center for Biological Diversity 2017.

Solidarity Sourcing-prosjektet ”Bees of  
Africa”, der det kjøpes inn bivoks, startet i 
2017 og ble i 2019 utvidet til å omfatte 10 
000 birøktere og støtte mer enn 300  
samfunn i 2020 i Burkina Faso, Nigeria,  
Togo, Benin og Mali.

Eksempelvis gjør det nye innkjøpsprosjektet det  
mulig for sheasmør-produsenter i Burkina Faso å di-
versifisere virksomheten og oppnå en ekstra inntekt-
skilde, noe som bidrar til å bekjempe fattigdom og 
styrke en bærekraftig utvikling, samtidig som shea-
trær bevares gjennom bestøvning.
Initiativet til ansvarlig innkjøp utviklet seg i 2020 til 
å bli et Solidarity Sourcing-prosjekt for å styrke og 
måle dets positive effekt. Det ble underskrevet et 
formelt partnerskap mellom programmets partnere 
i 2020 for å konsolidere og utdanne et nettverk av  
ansvarlige birøktere.
 

Garnier er bevisst betydningen av å bevare det 
biologiske mangfoldet og har forpliktet seg til 
på en bærekraftig måte å kjøpe inn alle sine 
ingredienser fra bier gjennom et nettverk av  
ansvarlige birøktere og leverandører.
Til vårt Respons Honey Treasures-sortiment har 
vi også valgt ungarsk akasiehonning, som frem-
stilles i beskyttede områder i landets naturlige 
akasieskoger.
For alle våre ingredienser utvunnet av bier (spesi-
elt honning og bivoks) støtter vi birøktere i deres 
bærekraftige birøkt og hjelper dem med å følge 
bærekraftige birøktmetoder som respekterer bie-
nes velferd. Til gjengjeld utbetaler vi en bonus for 
bivoks og honning, og hjelper til med å forbedre 
birøkternes levevilkår.

VÅR NYE SOLIDARITY SOURCING-ORDNING FOR 
AFRIKANSK BIVOKS STØTTET MER ENN 300 

LOKALSAMFUNN I 2020

VISSTE DU DETTE?

MER SOLIDARISK INNKJØPMER SOLIDARISK INNKJØP
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MYE MER ENN INGREDIENSER, DEN POSITIVE 
EFFEKTEN AV SOLIDARISK INNKJØP

USA

MEXICO

Vår Solidarity Sourcing-ordning er en katalysator for 
positiv sosial påvirkning på tvers av alle regioner der 
Garnier driver virksomhet, og den dekker også vår 
kontraktsproduksjon og reklameartikler. Den omfatter 
selskaper som jobber med personer fra underprivile-
gerte samfunn, bedrifter som vanligvis ikke har tilgang 
til større internasjonale tilbud og mikrobedrifter.
Solidaritet Sourcing gjenspeiler våre kjerneverdier og 
streber etter å fremme likhet, mangfold og inkludering 

på tvers av vår forsyningskjede, spesielt blant de  
leverandørene som leverer våre produktingredienser 
og emballasjematerialer, for å skape et inkluderende  
økosystem blant virksomheter.
Noen av disse prosjektene er vist nedenfor og hand-
ler om alt fra støtte til beskjeftigelse i sårbare områder 
til styrking av mindretallseide og små bedrifter samt  
personer med handikap.

ALPLA er flaskeleverandør og arbeider 
på L’Oréals fabrikk i Florence, der vi pro-
duserer hårpleieprodukter.
Selskapet støtter mennesker i en sårbar 
situasjon på arbeidsmarkedet. Det sikrer 
spesielt eldre medarbeidere jobbmu-

ligheter ved å ansette dem når de er over 50 år, og 
krigsveteranersom er offisielt anerkjent som sårbare 
i USA. Blant de 53 heltidsansatte hos ALPLA på fa-
brikken vår er 14 eldre medarbeidere og 6 er krigsve-
teraner.

Vår leverandør Albéa i Mexico 
produserer tuber til Olia og Nut-
risse. De er spesielt involvert i å 
styrke kvinners status og foku-
serer på å ansette enslige mø-
dre, som ofte er spesielt sårbare 

og i noen tilfeller ikke har fullført skolegan-
gen. Arbeidsledighetsprosenten i Mexico er 
også spesielt høy med 58 %.
Vår leverandør gir enslige mødre tilgang til 

arbeid, opplæring og fast inntekt.
I 2020 sysselsatte selskapet 18 enslige mø-
dre blant 158 medarbeidere som jobber med 
kvalitet og produksjon.
”Det er en daglig utfordring. Jeg er stolt av å 
kunne dekke egne behov, og jeg er glad for å 
kunne hjelpe barna mine og skape et bedre 
hjem.”
 
Veronica Salto 
Medarbejder på Albéa

TYSKLAND

INDONESIA

Fattigdomsraten i Indonesia ligger på 10,9 % og 
er spesielt uttalt i det sentrale og det østlige Java, 
hvor Garnier ligger.
Vår leverandør av emballasjetuber, Albéa, arbei-
der med sosial inkludering gjennom ansettelse 
og støtter dermed den indonesiske regjeringens  
ordning for bekjempelse av fattigdom. Den har 
hjulpet 53 personer som får bistandshjelp med  
å få tilgang til helsetjenester.
De jobber innen produksjonen og på opera- 
sjonslinjer.

Vår leverandør CCL produserer etiketter til vårt  
Fructis-sortiment. Virksomheten sikrer jobbmuligheter 
for mennesker med handikap og går utover det loven 
krever i Tyskland (5 % av arbeidsstyrken). Blant 264 
medarbeidere beskjeftiger selskapet 19 personer med 
funksjonshemning.
For eksempel ansatte CCL i desember 2019 en ung  
lærling som ble helt handikappet etter en ulykke.
Han fikk muligheten til å fullføre en elevutdanning som 
skriver hos et fond (ICP Foundation München) og er nå 
fast ansatt.

MER SOLIDARISK INNKJØPMER SOLIDARISK INNKJØP



I 2019 har vi styrket 670 lokalsamfunn 
som en del av våre globale programmer for 
solidarisk handel og innkjøp av ingredienser. 

Innen utgangen av 2025 vil dette innbefatte 
800 lokalsamfunn.  

Innen utgangen av 2025 vil vi skape nye 
høypresterende formler med respekt for deg 
og din hverdag, og som drives av kraften fra 
grønne vitenskaper slik som bioteknologi. 

I 2019 hadde 90% av nye og 
renoverte formler en forbedret 
miljøprofil. 

I 2019, takket være bruk av resirkulert plast,  
sparte vi 3.670 tonn jomfruplast. 

Innen utgangen av 2025, jobber Garnier for at all 
emballasje produseres uten jomfruplast, hvilket 
betyr at vi vil bruke 100% resirkulert plast.

Siden 2005 har våre fabrikker og  
distribusjonssentre redusert vannforbruket  
med 45% og CO2-utslippet med 72%.

Innen utgangen av 2025 vil 100% av våre 
industriområder være CO2-nøytrale.

Mer information på www.garnier.com
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Garnier deler her sine resultater for bære-
kraft. Denne statusrapporten gir en samlet 
oversikt over Garniers fremskritt innen de 
fem hovedfokusområdene for Green Beauty.
Tallene og aktivitetene som er forbundet 
med hvert fokusområde, beskrives i detalj  
i denne rapporten. Deloitte har uttrykt  
begrenset sikkerhet for de indikatorene  
som identifiseres med denne haken.

Se beskrivelse av metoden og 2020 Assurance Report 
publisert under ”Publications” på: www.loreal.com og 
www.loreal-finance.com Miljøvennlig utformede pro-
dukter: Dette er produkter som er blitt forbedret med 
en ny eller fornyet formula og/eller emballasje (unn-
tatt fra dette er utviklingen innen underleveranser 
og lovkrav samt usolgte produkter, produkter som er  
utviklet, men ennå ikke produsert, og reklameproduk-
ter). Deres sosiale eller miljømessige påvirkning forbe-
dres ved hjelp av vår SPOT-metode (Sustainable Pro-
duct Optimisation Tool) basert på kriterier som grønn 
kjemi, fornybarhet, biologisk nedbrytbarhet, økotok-
sisitet, resirkulert materiale og håndtering av brukte 
produkter, bidrag til lokalsamfunn, åpenhet og tilgjen-
gelighet.
For pappesker og bruksanvisninger på papir omfatter 
de bærekraftig forvaltede skogsertifiseringene FSC® 
(mer enn 80 volumprosent i tonnasje) samt PEFC og 
SFI.
Bærekraftige industrianlegg: Våre industrianlegg er bl.a. 
de 22 fabrikkene som produserer Garnier-produkter, 
og de 28 massemarkedsdistribusjonssentrene i L’Oréal 
Group. Garnier-enhetenes miljøfotavtrykk er resultatet 
av det miljømessige fotavtrykket fra hver fabrikk som 
produserer Garnier-produkter i forhold til de Garnier- 
enhetene som produseres, og det miljømessige fotav-
trykket fra alle L’Oréal-distribusjonssentre i forhold til 
andelen av Garnier-enheter som produseres.

• Drivhusgass: Vårt CO2-utslipp beregnes i overens-
stemmelse med konseptene som er definert i GHG-pro-
tokollen og overvåkes i henhold til den markedsbaserte 
CO2-indikatoren. Våre utslippsfaktorer er i hovedsak 
våre leverandørers. Hvis disse er ukjente, bruker vi  
regionale faktorer eller dem fra IEA 2015.
Av hensyn til sammenlignbarheten er CO2-utslippsda-
taene for 2005 baseline blitt oppdatert i lys av disse 
reglene (gjenberegnet på grunnlag av et konstant om-
fang).

• CO2-nøytral: Et anlegg kan hevde status som 
  CO2-nøytralt anlegg hvis det tilfredsstiller  
 følgende to krav: >Direkte CO2 (Scope 1) = 0, 
 med unntak av gass som brukes til catering, 
 brenselolje som brukes til sprinklertest eller 
 -vedlikehold, og kjølemedielekkasjer, hvis de er 
 lavere enn 150 tonn CO2 per år. >Indirekte 
 CO2 med markedsbasert metode (Scope 2) = 0.

• Vann: Konseptet ”Waterloop-fabrikk” består i å  
bruke kun offentlige vannforsyninger til forbruk og til 
produksjon av vann av høy kvalitet som brukes som 
råmateriale til fremstilling av produkter. Alt vann som 
kreves til industrielle prosesser (rengjøringsutstyr, 
dampproduksjon osv.), kommer fra vann som gjenb-
rukes eller resirkuleres i en sløyfe på stedet.

Referansedataene fra 2005 som brukes til å beregne 
forskjellen mellom 2005 og 2020, stammer fra anlegg 
og distribusjonssentre som fantes i 2020 og som alle-
rede eksisterte i 2005.
Solidaritet Sourcing-lokalsamfunn: Lokalsamfunn som 
er involvert i levering av Garnier-ingredienser og hvis 
medlemmer nyter godt av L’Oréal Groups Solidarity 
Sourcing-ordning. Antallet lokalsamfunn er basert på 
de siste tilgjengelige rapportene (2019 eller 2020).
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