
 

 

 

C1 - Internal use 

TOUHA PO KRÁSE NÁS PROVÁZÍ JIŽ OD POČÁTKU LIDSTVA, JE TO UNIVERZÁLNÍ TOUHA,  

KTERÁ PŘEKRAČUJE HRANICE ČASU, ZEMÍ I KULTUR.  

SÍLA 

Krása je mocná síla, která nás pohání vpřed. Víme, že krása znamená víc než jen 

vypadat dobře, krása nám dává důvěru v to, kým jsme, kým chceme být a v naše 

vztahy s ostatními.  

 

Už více než jedno století jsme oddáni jedinému poslání: vytváření krásy. Zůstáváme 

věrni průkopnickému duchu našeho zakladatele a spoléháme se o plnou podporu 

jeho rodiny, která nás naším vývojem provází.  

 

NAŠE MISE  

Naším cílem je nabídnout všem lidem na světě to nejlepší z krásy ve smyslu kvality, 

účinnosti, bezpečnosti, ryzosti a zodpovědnosti, abychom naplnili potřeby a touhy po 

kráse v celé její rozmanitosti.  

 

Protože krása je nekonečné hledání, využíváme sílu našich inovací k neustálému 

vylepšování našich přípravků & služeb.  

 

Protože si ceníme rozmanitosti, využíváme každou z našich značek k oslavě všech 

forem krásy.  

 

Protože chceme jít příkladem s dlouhodobou vizí, naše jednání je zakotveno v 

pevných zásadách a striktních etických principech.  

 

A PROTOŽE JSME GLOBÁLNÍ LÍDR NA POLI KRÁSY, UVĚDOMUJEME SI, ŽE VŠE, CO 

DĚLÁME, MŮŽE MÍT SMYSLUPLNÝ DOPAD.  

PROTO:  

 

NAŠE JEDNÁNÍ  

Jednáme tak, abychom vytvářeli budoucnost krásy, stále více inspirované přírodou, 

za pomoci toho nejlepšího z vědy a technologií.  

 

Jednáme tak, abychom přinášeli sociální inovace skrze ty nejlepší pracovní podmínky, 

školení a sociální ochranu pro naše zaměstnance.  

 

Jednáme tak, abychom vytvářeli byznys s inkluzí v srdci. Jsme stejně rozmanití jako 

lidé, kterým sloužíme.  

 

Jednáme tak, abychom vytvářeli dlouhodobá partnerství s našimi klienty a dodavateli 

založená na vzájemné důvěře a spolupráci.  

 

Jednáme tak, abychom vytvářeli hodnotu pro všechny naše akcionáře udržováním 

stabilního obchodního modelu.  

 

Jednáme tak, abychom zastávali práva žen a posilovali komunity v našem okolí.  

 

Jednáme tak, abychom chránili krásu naší planety, a to bojem se změnou klimatu, 

respektováním biodiverzity a zachováním přírodních zdrojů.  

 

V L’Oréal sdílíme společný cíl:  

vytvářet krásu, která hýbe světem. 


