


DERMATEST®

OSVĚDČENÍ „ORIGINAL DERMATEST®“  
Úkolem ústavu DERMATEST® je vyhodnocovat veškeré typy výrobků prostřednictvím hloubkových 
vědeckých kontrol (dermatologické, alergologické, biologické...) z důvodu ověření účinnosti a 
bezpečnosti výrobku. Toto hodnocení je legitimně uznáváno na trhu s ochranou. 
Osvědčení DERMATEST® je zviditelněné díky logu „ORIGINAL DERMATEST®“, které je uvedeno přímo na 
výrobku. Zaručuje, že výrobek odpovídá nejvyšším normám ústavu DERMATEST®.
Výrobky s osvědčením logem „ORIGINAL DERMATEST®“ jsou testované a tříděné s následujícími 
známkami: 
• „Dobrý“,
• „Velmi dobrý“ nebo
• „Výjimečný“.

Naše řada výrobků Active Sense nese osvědčení "ORIGINAL DERMATEST®" „Výjimečný“.

THE DERMATEST® INSTITUTE
DERMATEST® je nezávislý německý vědecký ústav založený roku 1978, který využívá nejmodernější a 
mezinárodně uznávané vědecké metody. 

Dermatest® je zásadně určen k použití vědecky založených testovacích metod, aby hodnota úspěšně 
testovaného výrobku mohla být legitimně uznána na trhu. 

Mnoho jiných renomovaných společností z téhož oboru věří metodě Dermatest®.
Dermatest® GmbH provádí věděcké výzkumy následujících bodů:
1. Snášenlivost pleti pro denní použití
2. Redukce vrásek
3. Zlepšení vzhledu pleti u zvláště citlivé pleti

VÝROBKY SPOLEČNOSTI LEBON S OSVĚDČENÍM „ORIGINAL 
DERMATEST®“ 
Od roku 1973 společnost LEBON nabízí našim zákazníkům vysoce kvalitní výrobky. Naše společnost 
pravidelně podrobuje naše výrobky mnoha testům a osvědčením. To potvrzuje naši opravdovou snahu 
vyrábět pro naše zákazníky odpovědné a zdravé výrobky. 

V rámci našeho úsilí o zlepšování našich výrobků jsme se rozhodli podrobit naši řadu ACTIVE SENSE 
osvědčujícím testům „ORIGINAL DERMATEST®“.

Osvědčení „ORIGINAL DERMATEST®“ přináší škále našich výrobků důvěru a bezpečnost, díky tomuto 
osvědčení si můžete být jisti, že:
• Vaše pracovní rukavice jsou bezpečná pro vaše zdraví i pleť.
• Vaše pracovní rukavice odpovídají náročnému mezinárodnímu osvědčení.
• Vaše pracovní rukavice jsou bezpečná pro použití díky své účinnosti.

VÝROBKY SPOLEČNOSTI LEBON 
OSVĚDČENÉ JAKO „ORIGINAL 
DERMATEST®“

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Úroveň 3 Úroveň 3 Úroveň E

Úroveň D Úroveň D

Dermatologický test prováděný u naší řady ACTIVE SENSE pod dohledem dermatologických 
odborníků byl úspěšně proveden na těchto výrobcích se stupněm „VYNIKAJÍCÍ“.

Tyto výrobky nezpůsobily žádné reakce toxicko-dráždivé nesnášenlivosti při testování v souladu s 
mezinárodními pokyny. Pracovní rukavice mohou tedy být prohlášeny za dermatologicky testované. 
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