Handlingsplan for ansvarlig brug af palmeolie
Det overordnede mål for Purely Professional er at undgå afskovning eller på anden måde
påvirke uberørt natur negativt i forbindelse med brugen af ingredienser, baseret på
indholdsstoffer der oprinder fra land- og skovbrug i fremstillingen af vores plejeprodukter.
Både cremer, conditioners, shampoo og sæber indeholder ingredienser baseret på afgrøder
dyrket i tropisk klima, hvor især palmeolie spiller en stor rolle i kosmetikindustrien. Da vi som
producent af plejeprodukter ikke køber ren palmeolie, men derimod ingredienser der
indeholder palmeolie m.m. fremstillet af andre, også kaldet derivater, er det i dag ikke
umiddelbart muligt for os at få palmeolie i segregeret eller deforestation free kvalitet.
Vi er afhængige af, at råvareproducenten fremstiller den aktuelle ingrediens i form af
certificeret palmeolie og udbyder den i en mængde, som vi kan aftage. Den kvalitet vi kan få
fat i, på nuværende tidspunkt, er ”Mass Balance”. Vi har derfor i 1. kvartal af 2021 udskiftet
alle vores ingredienser, der indeholder palmeolie, så de fremadrettet er ”Mass Balance”
certificeret. Dette er dog ikke tilfredsstillende for os i forhold til at opfylde vores
overordnede målsætning.
Vores plan for at opnå en certificeret kvalitet af palmeolie i vores produkter er derfor:
1) Pr. april 2021 skal alle vores produkter som indeholder palmeolie være baseret på
ingredienser, der som minimum er Mass Balance.
2) I samarbejde med vores underleverandører vil vi fortsat afsøge markedet for at finde
leverandører af vores ingredienser, der baserer deres produkter på segregeret
palmeolie med sporbarhed og leverer i vores geografiske område og passende
kvantitet.
3) Derudover vil vi selv afsøge markedet for råvarer baseret på segregeret palmeolie
med sporbarhed og hvis vi har mulighed selv hjemkøbe råvarer og levere disse
direkte til produktionen.
4) Vi vil rejse større efterspørgsel på kosmetiske råvarer baseret på segregeret palmeolie
med sporbarhed via samarbejde med andre aftagere af disse råvarer. Gerne via et
samarbejde inden for Dansk Alliance for Ansvarlige Palmeolie. Gennem alliancen har
vi mulighed for at sparre med andre danske virksomheder og ikke mindst lade os
inspirere af, hvad andre brancher har af erfaringer, da der er mange brancher, der er
længere fremme i forhold til brugen af certificeret palmeolie.
5) Vi vil også forsøge at rejse større forbrugerefterspørgsel ved at gøre opmærksom på
problemstillingen og forhåbentlig ad denne vej øge råvareproducenternes incitament
til at basere flere ingredienser på segregeret sporbar palmeolie.
6) Udover vores fokus på certificeret palmeolie vil vi undersøge muligheden for at få
cacao- og kokosbaserede ingredienser i Mass Balance eller anden certificeret kvalitet,
hvis muligt. I forlængelse heraf vil vi også udskifte ingredienser baseret på
konventionelt dyrkede afgrøder (fx mandel og abrikos) med økologisk dyrkede.
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