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A SZÉPSÉG IRÁNTI VÁGY AZ EMBERISÉG KEZDETE ÓTA LÉTEZIK; UNIVERZÁLIS, IDŐN, 

ORSZÁGOKON ÉS KULTÚRÁKON ÁTÍVELŐ TÖREKVÉS. 

 

ERŐ 

A szépség hatalmas erő, amely előrevisz minket. Tudjuk, hogy a szépség többről szól, mint a 

jó megjelenés. A szépség magabiztossá tesz bennünket abban, akik vagyunk, akikké válni 

szeretnénk és a másokkal való kapcsolatainkban.  

Több mint egy évszázada egyetlen hivatásnak szenteljük magunkat: szépséget teremtünk. 

Hűen alapítónk úttörő szellemiségéhez, és családjának töretlen támogatásával, akik 

végigkísérték fejlődésünket. 

 

KÜLDETÉSÜNK 

Célunk, hogy a világon minden egyes ember számára a szépség legjavát kínáljuk a 

minőség, hatékonyság, biztonság, őszinteség és felelősség szempontjából egyaránt, hogy a 

szépség iránti, végtelenül sokszínű igényeket és vágyakat kielégíthessük. 

Mivel a szépség állandó törekvés, innovációnk erejét arra használjuk, hogy termékeinket és 

szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesszük. 

Mivel értékeljük a sokszínűséget, minden egyes márkánkkal a szépség valamennyi formáját 

ünnepeljük.  

Mivel példamutatók akarunk lenni, és hosszú távon gondolkozunk, tevékenységeinket erős 

értékeinkre és szigorú etikai alapelveinkre alapozzuk. 

 

A SZÉPSÉGIPAR GLOBÁLIS VEZETŐIKÉNT TUDATÁBAN VAGYUNK, HOGY MINDEN, AMIT 

TESZÜNK, JELENTŐSÉGTELJES HATÁSSAL BÍRHAT. EZÉRT:  

 

CSELEKEDETEINK 

Arra törekszünk, hogy a szépség jövőjét alakítsuk a tudomány és a technológia legjavának 

felhasználásával, amelyet egyre inkább a természet ihlet.  

Arra törekszünk, hogy előmozdítsuk a társadalmi innovációt azáltal, hogy munkatársainknak 

a legjobbat kínáljuk a munkakörülmények, a képzés és a szociális védelem terén. 

Arra törekszünk, hogy olyan befogadó vállalkozást építsünk, amely tükrözi az általunk 

kiszolgált fogyasztók sokszínűségét. 

 

Arra törekszünk, hogy tartós partnerséget alakítsunk ki vevőinkkel és beszállítóinkkal, 

amely a kölcsönös bizalomra és fejlesztésre épül. 

 

Arra törekszünk, hogy értéket teremtsünk minden részvényesünk számára egy szilárd üzleti 

modellre támaszkodva. 

 

Arra törekszünk, hogy támogassuk a nőket érintő ügyeket, és fejlesszük a körülöttünk élő 

közösségeket. 

Arra törekszünk, hogy megóvjuk a bolygó szépségét az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 

biológiai sokszínűség tiszteletben tartása és a természeti erőforrások megőrzése révén. 

A L’Oréalnál egy közös cél vezérel bennünket:  

Megalkotni a szépséget, amely előremozdítja a világot. 

 

 


