


DERMATEST®

CERTIFIKÁCIA „ORIGINAL DERMATEST®“ 
Úlohou inštitútu DERMATEST® je hodnotiť všetky typy výrobkov prostredníctvom hĺbkových vedeckých skúšok 
(dermatologické, alergologické, biologické...) s cieľom overiť účinnosť a bezpečnosť výrobku. Na trhu s 
ochrannými prostriedkami sa takéto hodnotenie riadne uznáva. 

Certifikácia DERMATEST® sa na výrobku zviditeľňuje logom „ORIGINAL DERMATEST®“, ktoré sa nachádza 
priamo na ňom. Je zárukou, že výrobok spĺňa vysoké štandardy inštitútu DERMATEST®.

Certifikované výrobky s logom „ORIGINAL DERMATEST®“ boli skúšané a kategorizované týmto označením: 
• „Dobrý“,
• „Veľmi dobrý“ alebo
• „Výborný“.

Náš produktový rad Active Sense získal certifikáciu „ORIGINAL DERMATEST®“„Výborný“.

INŠTITÚT DERMATEST®
DERMATEST® je nezávislý nemecký vedecký inštitút založený v roku 1978, ktorý používa najmodernejšie 
medzinárodne uznané testovacie metódy. 

V princípe sa Dermatest® zameriava na používanie testovacích metód na vedeckých základoch, aby 
bolo možné na trhu riadne uznať hodnotu úspešne testovaných produktov.  

Dermatest® si získal dôveru viacerých renomovaných spoločností z nášho sektora.
Spoločnosť Dermatest® GmbH vedie vedecký výskum v týchto oblastiach:
1. Tolerancia pokožky pri dennom používaní
2. Redukcia vrások
3. Zlepšenie vzhľadu extrémne citlivej pokožky

VÝROBKY SPOLOČNOSTI LEBON S CERTIFIKÁTOM „ORIGINAL 
DERMATEST®“ 
Spoločnosť LEBON ponúka svojim zákazníkom vysoko kvalitné výrobky už od roku 1973. Naša spoločnosť 
necháva svoje výrobky pravidelne testovať a certifikovať, čím potvrdzuje svoj záväzok vyrábať pre svojich 
zákazníkov skutočne trvalé a zdraviu prospešné výrobky. 

Keďže súčasťou nášho záväzku je zlepšovanie výrobkov, rozhodli sme sa podrobiť náš produktový rad ACTIVE 
SENSE certifikačným skúškam na získanie označenia „ORIGINAL DERMATEST®“.

Certifikácia „ORIGINAL DERMATEST®“ dodáva nášmu sortimentu dôveryhodnosť a bezpečnosť, pretože 
vďaka tejto certifikácii si môžete byť istí týmto:
• Vaše pracovné rukavice sú bezpečné pre vaše zdravie a pokožku.
• Vaše pracovné rukavice spĺňajú požiadavky náročnej medzinárodnej certifikácie.
• Vaše pracovné rukavice sa vďaka svojej účinnosti bezpečne používajú. 

VÝROBKY SPOLOČNOSTI 
LEBON MAJÚ CERTIFIKÁT 
„ORIGINAL DERMATEST®“

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Stupeň 3 Stupeň 3 Stupeň E

Stupeň D Stupeň D

Náš produktový rad ACTIVE SENSE bol podrobený dermatologickej skúške pod dohľadom odborníkov v oblasti 
dermatológie, ktorou úspešne prešiel a získal označenie stupňa „VÝBORNÝ“.
Výrobky tohto radu nespôsobili žiadnu škodlivú/dráždivú intoleranciu pri testovaní v súlade s medzinárodnými 
postupmi. Pracovné rukavice môžu byť vyhlásené za dermatologicky testované. 
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