
 

 

C1 - Internal use 

Túžba po kráse nás sprevádza už od počiatku ľudstva. Je to univerzálna túžba, ktorá 

prekračuje hranice času, krajín i kultúr.  

 

Krása je mocná sila, ktorá nás poháňa vpred. Vieme, že krása znamená viac, než len dobre 

vyzerať. Dáva nám dôveru v to, kým sme, kým chceme byť a tiež dôveru vo vzťahoch 

k ostatným.   

 

Už viac ako jedno storočie sme oddaní jedinému poslaniu: vytváraniu krásy. Zostávame verní 

priekopníckemu duchu nášho zakladateľa a opierame sa o plnú podporu jeho rodiny, ktorá 

nás naším vývojom sprevádza.  

 

Naším cieľom je ponúkať všetkým ľuďom na svete to najlepšie z krásy v zmysle kvality, 

účinnosti, bezpečnosti, rýdzosti a zodpovednosti tak, aby sme naplnili potreby a túžby po 

kráse v celej jej rozmanitosti.  

Pretože krása je nekonečným hľadaním, využívame silu našich inovácií k neustálemu 

vylepšovaniu našich prípravkov a služieb.  

Pretože si ceníme rozmanitosť, využívame každú z našich značiek na oslavu všetkých foriem 

krásy.  

Pretože chceme ísť príkladom s dlhodobou víziou, naša činnosť je založená na pevných 

zásadách a striktných etických princípoch.  

 

A pretože sme globálnym lídrom v oblasti krásy, uvedomujeme si, že všetko, čo robíme, 

môže mať zmysluplný dopad.   

Preto: 

 

Konáme tak, aby sme vytvárali budúcnosť krásy,  stále viac inšpirovanej prírodou, za 

pomoci toho najlepšieho z vedy a technológií.  

Konáme tak, aby sme prinášali sociálne inovácie prostredníctvom tých najlepších možných 

pracovných podmienok, školení a sociálnej ochrany pre našich zamestnancov.  

Konáme tak, aby sme vytvárali biznis s inklúziou v srdci. Sme rovnako rozmanití ako ľudia, 

ktorým slúžime. 

Konáme tak, aby sme vytvárali dlhodobé partnerstvá s našimi klientmi a dodávateľmi 

založené na vzájomnej dôvere a spolupráci. 

Konáme tak, aby sme vytvárali hodnotu pre všetkých našich akcionárov udržiavaním 

stabilného obchodného modelu.  

Konáme tak, aby sme zastávali práva žien a posilňovali komunity v našom okolí.  

Konáme tak, aby sme chránili krásu našej planéty, a to bojom so zmenou klímy, 

rešpektovaním biodiverzity a zachovaním prírodných zdrojov.  

 

V l’oréali zdieľame spoločný cieľ: 

Vytvárať krásu, ktorá hýbe svetom.  

 


