


DERMATEST®

DE "ORIGINAL DERMATEST®"-CERTIFICERING 
De missie van het DERMATEST®cInstituut is om diverse soorten producten te beoordelen via grondige 
wetenschappelijke controles (dermatologisch, allergologisch, biologisch...) om de doeltreffendheid en de 
veiligheid van het product af te toetsen. Deze beoordeling wordt met recht erkend op de veiligheidsmarkt. 
De DERMATEST®-certificering springt in het oog dankzij het logo "ORIGINAL DERMATEST®", dat rechtstreeks 
op het product is aangebracht. Dit garandeert dat het product voldoet aan de strenge normen van het 
DERMATEST® Instituut.

Producten met het "ORIGINAL DERMATEST®"-logo worden getest en ingedeeld met de volgende labels: 
• "Goed",
• "Heel goed" of
• "Excellent".

Onze Active Sense-producten hebben het "ORIGINAL DERMATEST®"-label "Uitstekend".

HET DERMATEST® INSTITUUT
DERMATEST® is een in 1978 opgericht onafhankelijk Duits wetenschappelijk instituut dat gebruik maakt 
van de modernste en internationaal erkende testmethoden. 

Dermatest® verbindt zich ertoe om wetenschappelijk onderbouwde testmethoden te gebruiken, zodat de 
waarde van een succesvol getest product met recht op de markt wordt erkend. 
Veel andere gerenommeerde bedrijven uit dezelfde sector vertrouwen op Dermatest®.

Dermatest® GmbH voert wetenschappelijk onderzoek uit op de volgende punten:
1. Huidtolerantie bij dagelijks gebruik
2. Vermindering van rimpels
3. Verbetering van het huidbeeld bij extreem gevoelige huid

LEBON'S GECERTIFICEERDE "ORIGINAL DERMATEST®"-PRODUCTEN 
Sinds 1973 zet de LEBON-groep zich in om onze klanten hoogwaardige producten aan te bieden. Onze groep 
onderwerpt onze producten regelmatig aan talrijke tests en certificeringen. Dit bevestigt ons engagement 
om verantwoorde en gezonde producten te ontwikkelen voor onze klanten. 

Om ons engagement om onze producten nog verder te verbeteren, hebben we besloten onze ACTIVE 
SENSE-lijn te onderwerpen aan de "ORIGINAL DERMATEST®"-certificatietests.

De "ORIGINAL DERMATEST®"-certificering geeft u vertrouwen en zekerheid bij de keuze van uw producten, 
want dankzij deze certificering kunt u er zeker van zijn dat:
• uw beschermende handschoen veilig is voor uw gezondheid en uw huid.
• uw beschermende handschoen voldoet aan een veeleisende internationale certificatie.
• uw beschermende handschoen veilig kan worden gebruikt dankzij haar effciintie.

LEBON-PRODUCTEN MET 
"ORIGINAL DERMATEST®"
-CERTIFICATIE

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Level 3 Level 3 Level E

Level D Level D

Onze ACTIVE SENSE-lijn doorstonden de dermatologische test onder toezicht van dermatologen met brio en kregen 
een "EXCELLENT"-classificatie.
Deze producten veroorzaakten geen toxisch en/of irriterende intolerantiereacties bij tests overeenkomstig de 
internationale richtlijnen. De beschermende handschoenen kunnen dus als dermatologisch getest worden 
aangemerkt. 
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