


DERMATEST®

DEN ”ORIGINALE DERMATEST®” CERTIFICERING 
Instituttet DERMATEST® har som mission at evaluere alle produkttyper gennem dybtgående videnskabelige 
kontroller (dermatologisk, allergologisk, biologisk ...) for at påvise produktets effektivitet og sikkerhed. Denne 
evaluering er med rette anerkendt i markedet for værnemidler. 

DERMATEST® certificering er synlig på grund af logoet "ORIGINAL DERMATEST®", der vises direkte på 
produktet. Det garanterer, at produktet overholder de høje DERMATEST® instituttets høje standarder.

Produkter, der er certificeret med logoet ”ORIGINAL DERMATESTS®” er testede og kategoriseret med følgende 
mærker: 
• "Good"
• "Very Good” eller
• "Excellent".

Vores produktserie Active Sense har fået certifikatet "ORIGINAL DERMATEST®" "Excellent".

DERMATEST® INSTITUT
DERMATEST® er et uafhængigt tysk, videnskabeligt institut grundlagt i 1978, hvor man anvender de mest 
moderne og internationalt anerkendte testmetoder. 

Dermatest® har i hovedsagen viet sit arbejde til at benytte videnskabeligt baserede testmetoder, så 
værdien af et produkt, der testet med positivt resultat kan få retmæssige anerkendelse på markedet. 
Mange andre anerkendte firmaer fra samme sektor har tillid til Dermatest®.

Dermatest® GmbH gennemfører videnskabelige undersøgelser på følgende områder:
1. Hudtolerance ved dagligt brug
2. Reduktion af rynker
3. Forbedring af hudens udseende ved ekstremt sensitiv hud

LEBON'S CERTIFICEREDE "ORIGINAL DERMATEST®" PRODUKTER 
Siden 1973 har vores LEBON Gruppe forpligtet sig til at tilbyde vores kunder produkter af høj kvalitet. 
Vi udsætter jævnligt vores produkter for adskillige test og certificeringer. Det er en bekræftelse af vores ægte 
dedikation til at fremstille ansvarlige og sunde produktserier til vores kunder. 
Som en del af vores dedikation til at forbedre vores produkter har vi besluttet at lade vores ACTIVE SENSE serie 
undergå ”ORIGINAL DERMATEST®” certifikationstest.

Certificeringen ”ORIGINAL DERMATEST®” bibringer valget af vores produkter tillid og sikkerhed, og i kraft af 
denne certificering kan du være sikker på, at:
• Dine beskyttelseshandsker er sikre for dit helbred og din hud.
• Dine beskyttelseshandsker lever op til en krævende international certificering.
• Dine beskyttelseshandsker er sikre at bruge på grund af deres effektivitet.

LEBON PRODUKTER 
CERTIFICERET MED 
"ORIGINAL DERMATEST®"

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Værdi 3 Værdi 3 Værdi E

Værdi D Værdi D

Den dermatologiske test, der er udført på vores ACTIVE SENSE serie under overvågning af specialister i 
dermatologi, er gennemført med bravour for disse produkter med karakteren ”EXCELLENT”.

Disse produkter medførte ikke reaktioner på toksisk-irritant intolerance, da de blev testet i 
overensstemmelse med internationale retningslinjer. Beskyttelseshandskerne kan derfor erklæres 
dermatologisk testet. 
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