
V e g a n s k é
s l o ž e n í



Štěstí je, když zjistíte, že váš
oblíbený vlasový produkt je
veganský.



CO JE VEGANSKÁ 
KOSMETIKA?

Veganská kosmetika je vyrobena 
bez složek živočišného původu 
nebo jejich stop.
Složky živočišného původu:
Živočišné produkty jsou takové produkty, které 

jsou získané ze zvířecího těla.

Např.: Želatina, med, mléko, maso, kůže.

Složky vedlejších produktů živočišného 
původu:
Vedlejšími produkty živočišného původu jsou 

takové produkty, které lidé nekonzumují.

Např.: Skořápky, peří, vlna, včelí vosk.



1..
Veganské produkty jsou ekologičtější a jejich 

udržitelnost se stává jedním ze základních 

hodnot našeho podnikání v dlouhodobě 

časovém horizontu.

2.

Poptávka po veganských produktech stále 

roste. 3.

Zaměřujeme se také na skupinu zákazníků, 

kteří primárně vyhledávají produkty s 

veganským složením.
4.

Kvalitní suroviny jsou čím dál více důležitější.

PROČ SI VYBÍRÁME 
VEGANSKÉ SLOŽKY?

Zejména generace Z je velmi nakloněna k 

veganství a mnohdy nekoupí produkt, pokud 

není veganský.
5.



KTERÉ SLOŽKY 
NEJSOU VEGANSKÉ?

Včelí vosk
MNKP: Cera Alba

Včelí vosk pochází od včel a používá se jako 

emulgátor – využívá se při míchání vody a 

oleje. Včelí vosk najdete v krémech, 

balzámech, vlasových voscích a barvách na 

vlasy. 

Alternativa: syntetický vosk, kandelilový   

vosk, karnaubský vosk, slunečnicový  

vosk.

Mléčný protein
MNKP: Hydrolyzovaný mléčný protein

Protein, který pochází z živočišného mléka –

obvykle kravského. Používá se ve vlasových 

šamponech a kondicionérech a pomáhá posílit 

strukturu vlasů.

Alternativa: rostlinný hydrolyzovaný  

protein.

Kolagen
MNKP: Hydrolyzovaný kolagen

Kosmetický kolagen je obvykle získáván z 

kostí, kůže a pojivové tkáně zvířat. Kolagen 

je látka, která dodává pružnost vaší kůži.

Alternativa: syntetický veganský kolagen.

Keratin
MNKP: Hydrolyzovaný keratin

Keratin je látka extrahovaná z nehtů, peří, 

rohů, srsti a kopyt zvířat. Keratin pomáhá 

uzdravit poškozené vlasy, dodává jim lesk, 

redukuje roztřepené konečky a zkrotí 

nadměrné krepatění vlasů.

Alternativa: rostlinný hydrolyzovaný     

protein.

Med
MNKP: Mel

Med se používá ve výrobcích pro péči o pleť 

a vlasy pro své změkčující a hydratační 

účinky. Ve vonné kosmetice se přidává med 

také do parfémů nebo vůní.

Alternativa: bambucké máslo,   
rostlinný glycerin.

Kyselina olejová
MNKP: Kyselina olejová

Tato složka často pochází z živočišných 

tuků a je široce používána v krémech, 

mýdlech nebo barvách na vlasy. Kyselina 

olejová zachovává vodu uvnitř buňky a 

vlasy jsou díky tomu jemnější a poddajnější.

Alternativa: rostlinná kyselina       

olejová.

*MNKP - Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad



Vůně
MNKP: Vůně

Každá složka má svoji specifickou vůni, z 

nichž některé mohou být i nepříjemné. Z 

tohoto důvodu se do produktů přidává aroma, 

které udržuje ve vlasech příjemnou vůni. 

V minulosti většina parfémů obsahovala 

složku živočišného původu. Dnes již existuje 

mnoho alternativ, které jsou veganské. 

Alternativa: veganská vůně.

KTERÉ SLOŽKY 
NEJSOU VEGANSKÉ?
Kyselina stearová
MNKP: Kyselina stearová

Běžně se používá v mýdlech a čistících 

prostředcích. Kyselina stearová zlepšuje 

texturu a konzistenci produktů, se kterými je 

smíchána, což přirozeně hydratuje a čistí 

pokožku. Kyselina stearová může být vyrobena 

z rostlinných nebo živočišných tuků.

Alternativa: rostlinná kyselina stearová z 

kokosového oleje, kakaového másla nebo  

palmového oleje.

Hedvábný protein
MNKP: Hydrolyzované hedvábí

Tato složka pochází z kokonů bource 

morušového a je široce používána v péči o pleť, 

ve vlasových produktech a mýdlech. Vlasy jsou 

díky ní silnější a pružnější. 

Alternativa: rostlinný hydrolyzovaný protein.

Stearát sodný
MNKP: Stearát sodný

Stearát sodný je sodná sůl stearové kyseliny 

a může být použit jako stabilizátor nebo ke 

zvýšení viskozity či tvrdosti produktu. Jedná 

se o velmi častou složku šamponů. Stearát 

sodný může být veganský, ale také může být 

vyráběn z loje nebo sádla.

Alternativa: rostlinný stearát sodný z  

kokosového mléka, kakaového másla 

nebo palmového oleje.

Elastin
MNKP: Hydrolyzovaný elastin

Stejně jako kolagen, tak i elastin je protein, 

který se u lidí přirozeně vyskytuje. Dodává 

naší pokožce a vnitřním orgánům strukturu a 

podporu. Tato složka, používaná v kosmetice, 

se vyrábí ze zvířecí pojivové tkáně (obvykle z 

krav).

Alternativa: syntetický veganský elastin.

Glycerin
MNKP: Glycerin

Glycerin, také známý jako glycerol, může být 

získán z živočišného tuku. Funguje jako 

přírodní hydratační krém a zabraňuje 

známkám stárnutí.

Alternativa: Glycerin rostlinného původu.

*MNKP - Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad



VEGAN vs. KRUTOST
Mnoho lidí si pod pojmem veganství představuje mimo jiné 

také to, že veganské produkty a veganské složky nebyly 

testovány na zvířatech. Termín "vegan" není regulován 

zákonem a je převážně používán ve chvíli, kdy produkty 

neobsahují žádné složky pocházející ze zvířat. Přesto však 

veganský produkt nemusí být vždy bez krutosti.

Co je kosmetika bez krutosti?
Spojení bez krutosti znamená, že testování na zvířatech je 

zakázáno v každé fázi výrobního procesu produktu. 

Produkt, který je bez krutosti, nemusí však být nutně 

veganský. To znamená, že produkt, který není testován na 

zvířatech, může obsahovat med nebo mléko.

V roce 2009 bylo zavedeno evropské nařízení, které 
zakazuje testování na zvířatech jakéhokoli produktu 
nebo složky prodávané v rámci Evropy. Proto všechny 
prodávané produkty jsou v EU ze zákona bez krutosti!



VEGANSKÉ VS. PŘÍRODNÍ
U veganského produktu není zaručeno, že je přírodní nebo 

organický, protože může stále obsahovat umělé složky. 

Např. v přírodní kosmetice často najdete lanolin nebo včelí 

vosk, což nejsou veganské složky.

Co je přírodní kosmetika?
Přírodní kosmetika obecně odkazuje na to, že je vyrobena 

z přírodních složek – tedy rostlinného původu nebo bez 

syntetických látek. To je často používaný popis v kosmetice. 

Za přírodní produkt se může považovat i ten, který obsahuje 

pouze 1 % přírodních, rostlinných nebo minerálních složek.

Poznámka: 100% přírodní produkty budou mít podstatně 

kratší dobu spotřeby, protože neobsahují žádné chemikálie, 

které by prodloužily jejich trvanlivost. Je třeba také říct, že 

přírodní látky nemusí nutně znamenat, že jsou nezávadné.



NAŠE NÁROKY
O co usilujeme?
Před více než rokem jsme se rozhodli, že všechny nové produkty 

značky Subrina Professional budou vyráběny s veganskými ingrediencemi a 

také, že všechny stávající produkty budou na veganské složení přepracovány. 

Jakmile je produkt změněn na toto složení, obdrží náš odznak "veganské 

ingredience".

Aby produkt získal odznak "veganské ingredience", je nutné mít zvláštní 

osvědčení pro každou složku, a to od všech dodavatelů. Osvědčení mají jednotlivé 

složky v rámci jednoho produktu, avšak hotový výrobek nemá oficiální veganský 

certifikát, protože by to vyžadovalo změnu celé výroby a splnění mnoha dalších 

požadavků.

Tvrdíme, že produkt obsahuje veganské ingredience, a že konečný výrobek 
není testován na zvířatech (stejně jako všechny výrobky prodávané v EU). 
Také tvrdíme, že produkty jsou bez zbytečných a potenciálně škodlivých 
složek, a že kvalita všech výrobků je testována na číselných vzorcích od 
kadeřníků.



Děku jeme !


