


DERMATEST®

”ORIGINAL DERMATEST®”-CERTIFIERING 
Institutet DERMATEST® mission är att utvärdera alla typer av produkter genom djupgående vetenskapliga 
kontroller (dermatologiska, allergologiska, biologiska m.m.) för att verifiera produkternas effektivitet och 
säkerhet. Utvärderingen är med rätta erkänd på skyddsmarknaden. 

DERMATEST®-certifieringen är synlig tack vare loggan ”ORIGINAL DERMATEST®” som är tryckt direkt på 
produkten. Den garanterar att produkten överensstämmer med DERMATEST®-institutets höga standarder.
Produkterna som är certifierade med loggan ”ORIGINAL DERMATEST®” är testade och indelade enligt 
följande beteckningar: 
• ”Bra”,
• ”Mycket bra” eller
• ”Utmärkt”.

Vårt sortiment Active Sense-produkter är certifierat ”ORIGINAL DERMATEST®” med beteckningen ”Utmärkt”.

INSTITUTET DERMATEST®
DERMATEST® är ett oberoende, tyskt forskningsinstitut grundat 1978 som använder toppmoderna och 
internationellt erkända provningsmetoder. 

Dermatest® använder väsentligen vetenskapligt baserade provningsmetoder så att den framgångsrikt 
testade produktens värde kan få sitt rätta erkännande på marknaden. 
Många andra kända företag inom samma sektor förlitar sig på Dermatest®.

Dermatest® GmbH bedriver vetenskaplig forskning inom följande områden:
1. Hudtolerans för daglig användning
2. Reduktion av rynkor
3. Förbättring av hudens utseende för extremt känslig hud

LEBONS ”ORIGINAL DERMATEST®”-CERTIFIERADE PRODUKTER 
Sedan 1973 har koncernen LEBON engagerat sig att leverera produkter av högsta kvalitet till sina kunder. Vår 
koncern låter med jämna mellanrum sina produkter utsättas för en mångfald tester och certifieringar. Detta 
bekräftar vårt engagemang för att framställa ansvarsfulla och hälsosamma produkter för våra kunder. 

Som ett led i detta åtagande att förbättra våra produkter har vi beslutat att låta vårt sortiment ACTIVE SENSE 
genomgå certifieringstestningen ”ORIGINAL DERMATEST®”.

”ORIGINAL DERMATEST®”-certifieringen inger förtroende för valet av era produkter och trygghet. Tack vare 
denna certifiering kan du vara säker att:
• Din skyddshandske är säker för din hälsa och din hud.
• Din skyddshandske överensstämmer med en krävande internationell certifiering.
• Din skyddshandske är säker att använda tack vare dess effektivitet.

LEBON-PRODUKTERNA 
CERTIFIERADE 
”ORIGINAL DERMATEST®”

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Nivå 3 Nivå 3 Nivå E

Nivå D Nivå D

De dermatologiska testerna som utförs på vårt ACTIVE SENSE-sortiment under överinseende av specialister inom 
dermatologi har genomförts framgångsrikt för dessa produkter med beteckningen ”Utmärkt”.
Dessa produkter orsakade inga toxiska-irritationsreaktioner vid testning enligt internationella riktlinjer. 
Skyddshandskarna kan därför förklaras vara dermatologiskt testade. 
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