


DERMATEST®

CERTYFIKAT „ORIGINAL DERMATEST®” 
Misją Instytutu DERMATEST® jest ocena wszystkich rodzajów produktów poprzez wnikliwe kontrole naukowe 
(dermatologiczne, alergologiczne, biologiczne...) w celu weryfikacji skuteczności i bezpieczeństwa 
produktu. Ocena ta jest słusznie uznawana w branżach związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa.

Certyfikat DERMATEST® jest widoczny dzięki logo „ORIGINAL DERMATEST®”, które jest umieszczone 
bezpośrednio na produkcie. Gwarantuje to, że produkt spełnia wysokie standardy Instytutu DERMATEST®.

Produkty certyfikowane z logo „ORIGINAL DERMATEST®” są testowane i kategoryzowane za pomocą 
następujących oznaczeń: 
• „Dobry”,
• „Bardzo dobry” lub
• „Doskonały”.

Nasze produkty z serii Active Sense™ posiadają certyfikat „ORIGINAL DERMATEST®” „Doskonały”.

INSTYTUT DERMATEST®
DERMATEST® jest niezależnym niemieckim instytutem naukowym założonym w 1978 roku, który stosuje 
najnowocześniejsze i uznane na świecie metody badawcze. 

Dermatest® jest zasadniczo zobowiązany do stosowania naukowych metod testowania, tak aby wartość 
produktu, który pomyślnie przeszedł testy, mogła być słusznie uznana na rynku. 
Wiele renomowanych firm z branży zaufało Dermatest®.

Dermatest® GmbH prowadzi badania naukowe nad następującymi zagadnieniami:
1. Tolerancja skóry przy codziennym użytkowaniu
2. Redukcja zmarszczek
3. Poprawa wyglądu skóry dla wyjątkowo wrażliwej skóry

CERTYFIKOWANE PRODUKTY FIRMY LEBON „ORIGINAL DERMATEST®” 
Od 1973 roku nasza Grupa LEBON jest zaangażowana w oferowanie naszym klientom produktów najwyższej 
jakości. Nasza firma regularnie poddaje swoje produkty licznym testom i certyfikacjom. Potwierdza to nasze 
prawdziwe zaangażowanie w tworzenie odpowiedzialnych i zdrowych produktów dla naszych klientów. 

W ramach naszego zaangażowania w doskonalenie produktów, zdecydowaliśmy się poddać naszą linię 
ACTIVE SENSE™, testom certyfikacyjnym „ORIGINAL DERMATEST®”.

Certyfikat „ORIGINAL DERMATEST®” daje pewność i bezpieczeństwo w wyborze produktów, dzięki czemu 
możesz być pewien, że:
• Twoja rękawica ochronna jest bezpieczna dla zdrowia i skóry.
• Twoja rękawica ochronna jest zgodna z wymagającym międzynarodowym certyfikatem.
• Twoja rękawica ochronna jest bezpieczna w użyciu dzięki swojej skuteczności.

PRODUKTY FIRMY LEBON 
CERTYFIKOWANE JAKO 
„ORIGINAL DERMATEST®”

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Poziom 3 Poziom 3 Poziom E

Poziom D Poziom D

Test dermatologiczny przeprowadzony na produktach z serii ACTIVE SENSE™ pod nadzorem specjalistów, 
dermatologów zakończył się dla tych produktów oceną „DOSKONAŁY”.
Produkty te nie wywołały żadnych reakcji nietolerancji na substancje toksyczne i drażniące podczas badań 
przeprowadzonych zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. Rękawice ochronne mogą być zatem uznane za 
testowane dermatologicznie. 
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