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Phitex® ClearUp 
Slapend van je huidonzuiverheden afkomen  

 

 

‘ ‘Expect the 

Unexpected’ 
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Met Phitex® ClearUp kan zo veel onnodig leed en psychosociale problematiek 

worden voorkomen waar juist tieners vaak mee kampen door hun onzuivere huid. 

Voor mij als ontwikkelaar van Phitex® ClearUp was dit dé drive om hiervoor een 

effectief en vooral gebruiksvriendelijk allround-product te ontwikkelen. 

 

Deze consumentenbrochure is speciaal voor jou gemaakt, zodat je alles over mijn 

product en vooral de effecten ervan te weten kunt komen. Wil je meer weten over 

Phitex® ClearUp? Vraag het jouw huidprofessional of mail mij op 

info@phidermica.nl. Ik help je graag verder! 

 

Ik wens je veel lees- en ‘kijk’plezier!  

Werner Marks, ontwikkelaar Phitex® ClearUp. 

 

N.B.  Deze consumentenbrochure is tot stand gekomen in samenwerking met 

huidtherapeut Nathalie Burger van Cosmederma en op basis van persoonlijke 

klantervaringen, waardoor deze brochure mooi aansluit op jouw vragen en 

verwachtingen over Phitex® ClearUp. 

 

 

 
Deze brochure met productinformatie is een uitgave van 

Phidermica BV en valt volledig en uitsluitend onder 

verantwoordelijkheid en intellectueel eigendom van 

Phidermica. 
 

De inhoud mag in geen enkel opzicht en vorm gewijzigd of 

gekopieerd worden. 
 

Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden. 

Eerdere versies van deze brochure vervallen met deze 

versie (No:1100121) . 

 

 

 

Phidermica BV  Nederland 
 

info@phidermica.nl | www.phidermica.nl 

 

Met Phitex® ClearUp heb ik een  nieuwe 

manier van huidbehandeling voor jou 

mogelijk gemaakt. Vanaf nu zijn veel  

verschillende huidproblemen op de meest 

makkelijke en veilige manier effectief te 

behandelen. 
 

Ik heb Phitex® ClearUp ontwikkeld om 

vooral tieners de kans te geven om op 

een heel eenvoudige manier weer een 

mooie en gezonde huid te krijgen. Want 

vooral tieners beoordelen elkaar vaak op 

hun uiterlijk, met alle nare gevolgen van 

dien. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@phidermica.nl
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Wat is Phitex® ClearUp? 
Een onzuivere huid komt bij 90% van de vrouwen en mannen voor en is zichtbaar als 

roodheid, kleine ontstekinkjes en bij tieners meestal als acne. Vaak veroorzaakt dit 

onzekerheid, schaamte of het gevoel minder aantrekkelijk te zijn. De belangrijkste 

oorzaak van een onzuivere huid is een lage huidweerstand waardoor de huid zich 

niet snel en goed genoeg zelf kan herstellen.  

 

Phitex® ClearUp is een doorbraak in de behandeling van de onzuivere en 

acnegevoelige huid. Het pakt namelijk op een effectieve manier de onzuiverheden 

aan, omdat de weerstand van de huid zélf verhoogd wordt. 

 

Hierdoor lost de huid zélf de onzuiverheden op; dit is de meest natuurlijke manier en  

uniek in huidbehandeling. In tegenstelling tot veel andere producten is Phitex® 

ClearUp volledig vrij van bijwerkingen en brengt het de huidflora weer in balans. 

 

Bijna alle producten voor de onzuivere huid doden helaas ook de goede bacteriën 

waardoor de beschermende huidflora wordt beschadigd. Hierdoor ontstaat 

afhankelijkheid van het product omdat de huid verzwakt is en zich niet meer zélf kan 

herstellen. Phitex® ClearUp daarentegen doodt alleen slechte bacteriën waardoor 

de gezonde en beschermende huidflora blijft bestaan voor een snel en blijvend 

herstel.  

 

Acht jaar ontwikkeling en onderzoek naar 

hét perfecte product voor de onzuivere 

huid, heeft geleid tot Phitex® ClearUp, een 

dermale textielspray. 

 

Phitex® ClearUp pakt bijna elke vorm van 

huidonzuiverheid wetenschappelijk, en 

klinisch bewezen, effectief aan. Phitex® 

ClearUp is het meest gebruiksvriendelijke 

product voor de onzuivere huid en volledig 

vrij van bijwerkingen doordat de huidflora 

gerespecteerd wordt en de huid sterk blijft. 

 

Phitex® is beoordeeld als beste product 

voor de onzuivere en acnegevoelige huid 

door de wetenschappelijk-kritische 

reviewsite ‘Beauty-Review’  

en is genomineerd voor  

de categorie ‘beste  

cosmeceutical’ en voor de  

‘Professional Beautyproduct  

of the Year’ verkiezing, door de  

Beauty Trade Professionals. 
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Hoe werkt het? 
Phitex® ClearUp wordt met een paar spraytjes aangebracht op (bijvoorbeeld) het 

hoofdkussen. Als de gezichtshuid tijdens het slapen in contact komt met het 

ingesprayde textiel, dan worden de werkstoffen die in Phitex® ClearUp zitten, 

gecontroleerd afgegeven tot diep in de huid. Overdag blijven de werkstoffen actief 

in de huid. Het mooie is dat je jouw kussen maar 1 keer per week in hoeft te sprayen. 

Dit grote gebruiksgemak maakt Phitex® ClearUp natuurlijk ideaal voor tieners. Een 

onzuivere huid op de rug? Spray dan eenvoudig een T-shirt in. Binnen 8 weken is je 

huid weer mooi, sterk en gezond. Makkelijker en beter kan niet. 

 

Phitex® ClearUp is een dermale textielspray voor de onzuivere huid. Dit betekent dat 

het product op textiel aangebracht wordt en als de huid in contact komt met het 

ingesprayde textiel, dan worden de werkstoffen in Phitex® ClearUp geleidelijk 

afgegeven aan de huid. Om dit mogelijk te maken, zijn de werkstoffen ingekapseld 

in een ‘cationisch’ omhulsel. Cationisch heeft betrekking op de moleculaire lading; 

deze is positief (=cationisch).  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De kapseltjes om de 

werkstoffen zijn aan de 

buitenzijde positief 

(cationisch) geladen. 

Katoenen textielvezels zijn 

van nature negatief 

(anionisch) geladen.  
 

Omdat positief en negatief 

elkaar aantrekken, blijven  

de kapseltjes als het ware 

‘kleven’ aan de vezels als 

Phitex® ClearUp daarop  

wordt gesprayd. Dit 

principe wordt ‘cationische 

aantrekking’ genoemd. 
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Na het opbrengen van het product op textiel, verdampt de rest van het product bij 

het opdrogen, waardoor alleen de kapseltjes met daarin de werkstoffen 

(onzichtbaar) overblijven. Wanneer de huid in contact komt met het textiel, breken 

de kapseltjes open en komen de werkstoffen vrij. Dit gebeurt door de warmte, druk, 

wrijving en enzymatische werking van de huid.  

 

Omdat de werkstoffen in hun pure vorm vrijkomen (en dus niet meer verbonden zijn 

aan de andere ingrediënten in het product) kunnen deze heel goed en direct door 

de huid worden opgenomen. Dit is uniek in huidbehandeling! Ook raakt de huid 

hierdoor niet verstopt, iets dat wel het geval kan zijn bij producten die op de huid 

aangebracht worden zoals een crème, zalf, olie of toner bijvoorbeeld. 

 

De afgifte van de werkstoffen  

vindt gecontroleerd en geleidelijk 

plaats. De kapseltjes zijn namelijk 

dusdanig sterk gemaakt dat deze 

niet allemaal tegelijk opengaan. 

Phitex® ClearUp is precies zo 

gemaakt dat het ongeveer 1 

week duurt voordat alle kapseltjes 

open zijn gegaan. Bijvoorbeeld in 

het geval dat een kussen wordt 

ingesprayd waarop ‘s nachts 

wordt geslapen. Wel gaan er iets 

meer kapseltjes open aan het 

begin van de week, dan aan het 

einde van de week.  

 

Na deze week kan het textiel gewassen worden waardoor alle opengebroken 

kapseltjes van de textielvezels worden weggewassen. Daarna kan het textiel weer 

opnieuw worden ingesprayd.  

 

Voor het wassen kan gewoon wasverzachter worden gebruikt, dit heeft geen 

nadelige invloed op de werking van Phitex® ClearUp. Phitex® ClearUp is geur- en 

kleurloos en geeft geen vlekken op textiel.  
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Waarom is Phitex® ClearUp 

geen crème? 
 

✓ Een crème werkt in de meeste 

gevallen de eerste 2 uur intensief, 

daarna neemt de werking af. 

Phitex® ClearUp  blijft gedurende 

een week een gelijkmatige afgifte 

geven aan de huid voor een 

continue werking.  
 

✓ Een crème moet iedere dag 

gesmeerd worden en soms 2 of 3 

keer per dag. Phitex® ClearUp 

hoeft daarentegen maar 1 keer 

per week aangebracht te worden.  
 

✓ Vooral tieners vinden het lastig om 

een uitgebreide skincareroutine  

vol te houden met vaak meerdere 

handelingen per dag. Phitex® 

ClearUp lost dit heel makkelijk op, 

zodat jongeren nog maar 1 

handeling per week hoeven te 

verrichten om hun onzuivere huid 

te behandelen. 
 

✓ Veel crèmes verstoppen in meer of 

mindere mate de huid. Maar 

Phitex® ClearUp geeft alléén de 

werkstoffen af aan de huid en sluit 

de huid dus niet af met andere 

ingrediënten, zoals vulstoffen.  
 

✓ Een crème is lastig aan te brengen 

op de rug. Phitex® ClearUp is heel 

praktisch inzetbaar voor de 

behandeling van de rug; alleen de 

binnenkant van een T-shirt hoeft 

maar ingesprayd te worden. Vooral 

voor tieners is dit een groot voordeel 

en zij kunnen daardoor op een 

effectieve manier worden 

behandeld voor hun rugacne. 

Makkelijker kan niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phitex® ClearUp zit 

tussen een cosmeticum en een 

geneesmiddel in, maar dan  

zonder recept! 
 

Phitex® ClearUp voldoet 100% aan alle 

strenge criteria die gesteld worden  

aan een cosmeceutical 
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Voor welke huidproblemen 

is Phitex® ClearUp geschikt? 
 

Vaak werkt een huidproduct voor het ene óf voor het andere huidprobleem. Dat 

komt doordat huidproducten meestal zijn gemaakt voor één specifiek 

huidprobleem. Het werkt bijvoorbeeld alleen voor roodheid, eczeem, acne of alleen 

voor kleine huidonzuiverheden. In zo’n product zitten enkel de ingrediënten die 

slechts dat ene huidprobleem kunnen bestrijden.  

 

Phitex® ClearUp daarentegen, is door zijn unieke werkingsmechanisme geschikt voor 

veel verschillende huidproblemen (en als het moet verschillende huidproblemen 

tegelijk). Dit komt omdat Phitex® ClearUp ervoor zorgt dat de huid ZELF het 

huidprobleem aanpakt. Natuurlijker kan niet! Veiliger ook niet. Deze manier van 

huidbehandeling is uniek en Phitex® ClearUp is het enige product dat zo werkt! 

 

Acne (gezicht) 

 

 

 

 

 

Indicatie: 

Vrouw, 19 jaar, vanaf het 16e 

levensjaar aanhoudend last van 

acne. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor 

een periode van: 12 weken, 

's nachts. Toegepast op kussen.  

Geen gelijktijdig gebruik van 

andere producten of 

behandelingen. Totaalverbruik 1x 

50ml Phitex® ClearUp.  

Totale kosten behandeling € 76,- 
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Acne (voorhoofd) 

 

 

  

 

Acne (rug) 

 

 

 

 

 

Indicatie: 

Vrouw, 11 jaar, last van acne en 

roodheid, met name op het 

voorhoofd. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor 

een periode van: 3 weken,  

's nachts. Toegepast op een 

bandeau. (hoofdbandje) 

Geen gelijktijdig gebruik van 

andere producten of 

behandelingen. 

Totaalverbruik: 1x 6ml Phitex® 

ClearUp.  

Totale kosten behandeling € 9,- 

 

Indicatie: 

Vrouw, 12 jaar, vanaf het 11e 

levensjaar acne over de hele rug.  

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor 

een periode van: 8 weken 's nachts. 

Toegepast op T-shirt. Geen 

gelijktijdig gebruik van andere 

producten of behandelingen. 

Totaalverbruik: 1x 50 ml Phitex® 

ClearUp. Totale kosten € 76,- 
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Rosacea 

 

 

Indicatie:  

Vrouw, 33 jaar, ongeveer vijf jaar last van matige rosacea, welke continue aanwezig 

is en toeneemt bij extra prikkeling door temperatuurschommelingen, (weinig) 

alcoholgebruik en kruidig eten. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 6 dagen, 's nachts. Toegepast 

op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaalverbruik: 1x 5ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling € 7,60 

 

Huidirritatie 

 

Indicatie: 

Vrouw, 22 jaar, sinds anderhalf jaar, een 

geïrriteerde huid met veel jeuk. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een 

periode van: 12 weken 's nachts. 

Toegepast op kussen.  

Geen gelijktijdig gebruik van andere 

producten of behandelingen. 

Totaalverbruik: 1x 50 ml Phitex® ClearUp. 

Totale kosten behandeling € 76,- 
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Keratosis Pilaris 

 

 

 

Roodheid 

 

 

 

 

Indicatie: 

Vrouw, 18 jaar, sinds het 7e 

levensjaar last van Keratosis Pilaris. 

Dit zijn kleine ontstekinkjes aan de 

haarzakjes, waardoor er kleine rode 

bultjes zichtbaar zijn op de huid; dit 

lijkt een beetje op kippenvel.  

 

Toepassing: 

Gebruik voor een periode van:  

12 weken 's nachts. Toegepast op 

shirt met lange mouwen. Geen 

gelijktijdig gebruik van andere 

producten of behandelingen. 

Totaalverbruik: 1x 100 ml Phitex® 

ClearUp. Totale kosten € 132,- 

 

Bijzonderheden: 

Tweemaal contact gehad met 

Phidermica voor aanvullend advies. 

Klant heeft tot drie maanden voor 

de start met Phitex® ClearUp een 

uitgebreid behandelregime 

doorlopen, waaronder 

huidtherapeutische behandelingen, 

verschillende producten 

voorgeschreven door de 

dermatoloog en de klant heeft zelf 

heeft zelf producten geprobeerd 

om haar Keratosis Pilaris te 

verminderen. Klant heeft het 

gebruik van Phitex® ClearUp 

voortgezet. 

 

Indicatie: 

Vrouw, 24 jaar, vanaf 13e levensjaar 

al last van roodheid in het hele 

gezicht en de vorming van kleine 

bultjes en ontstekinkjes. 
 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor 

een periode van: 8 weken 's nachts. 

Toegepast op kussen en bandeau. 

Geen gelijktijdig gebruik van andere 

producten of behandelingen. 

Totaalverbruik 1x 100 ml Phitex® 

ClearUp. Totale kosten € 132,- 
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Eczeem 

 

 

 

 

Deze kunnen ook goed en makkelijk 

behandeld worden met Phitex® 

ClearUp. In de meeste gevallen zijn 

deze met een paar weken 

verdwenen. In sommige gevallen 

komen zij nooit meer terug. 

50 ml Phitex® ClearUp is ruim voldoende 

om het gehele gezicht te behandelen.  

Met 50 ml doe je ongeveer 10 tot 12 

weken. 

Indicatie: 

Vrouw, 39 jaar, sinds enkele 

maanden eczeem in de elleboog-

holtes, gepaard gaande met 

roodheid, jeuk en droogheid van de 

huid. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor 

een periode van slechts 6 dagen 

's nachts.  Totaalverbruik: 1x 1 ml 

Phitex® ClearUp. Totale kosten € 1,50. 

 

   
Phitex®  ClearUp Phitex®  ClearUp 

Kleine 

terugkerende 

ontstekinkjes 
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Schimmel 

 

 

Verbetering huidstructuur 
(bijvoorbeeld bij acnelittekentjes) 
 

                            

Indicatie: 

Man, 18 jaar, sinds het 14e levensjaar aanhoudende acne waardoor littekentjes zijn 

overgebleven (en aanhoudende roodheid).  

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 10 weken 's nachts. Toegepast 

op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaalverbruik: 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling € 76,- 

Indicatie: 

Vrouw, 23 jaar, sinds 4 maanden, 

steeds terugkerende huidschimmel 

met jeuk op de borst. 
 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een 

periode van: 6 weken 's nachts. 

Toegepast op T-shirt. Geen gelijktijdig 

gebruik van andere producten of 

behandelingen. Totaalverbruik 1x 50ml 

Phitex® ClearUp. Totale kosten 

behandeling € 76,- 
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Wat zijn de resultaten van  

Phitex® ClearUp? 
 
 

De resultaten van Phitex® ClearUp zijn zeer goed. 

Inmiddels plaatsen onze klanten uit zichzelf een review 

op hun website, blog of Instagram. Google maar eens 

op ‘Phitex’… Dit zie ik als een groot compliment voor 

mijn product. Daarnaast heeft zelfs de 

wetenschappelijk-kritische reviewsite ‘Beauty-

Review.nl’, Phitex® ClearUp beoordeeld als beste 

product voor de acnegevoelige en onzuivere huid en 

vorig jaar nog is Phitex® ClearUp genomineerd voor de  

categorie ‘Beste cosmeceutical’ door de jury van de ‘Dutch 

Beauty Award’-verkiezing. Nog steeds krijgt Phidermica 

reviews toegestuurd van tevreden klanten, die al lang 

tobben met hun onzuivere huid en in Phitex® ClearUp 

uiteindelijk de oplossing voor hun huidprobleem  

gevonden hebben.  

 

Een van de redenen dat de resultaten 

zo goed zijn, is dat Phitex® ClearUp 

volledig vrij is van huidverzwakkende 

en (op termijn) irriterende 

ingrediënten, zoals bijvoorbeeld geur- 

en kleurstoffen, parabenen, alcohol, 

chloor of propyleenglycol. Dit is veilig 

voor de huid en goed voor de 

weerstand van de huid.  
 

Ook heeft Phitex® ClearUp dezelfde 

zuurgraad als de huid en doodt Phitex® 

ClearUp alleen de slechte bacteriën. 

Hierdoor wordt en blijft de natuurlijke 

huid(flora) gezond.  

 

Ook is Phitex® ClearUp volledig vrij van 

bijwerkingen. Het maakt je huid niet 

dunner of droog en je mag gewoon 

de zon in en je opmaken zoals je 

gewend bent. Ook kan het gebruikt 

worden als je zwanger bent of 

zwanger wilt worden. 
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Tot slot werkt Phitex® ClearUp zo 

goed omdat je er steeds minder 

van nodig hebt en in sommige 

gevallen kun je zelfs volledig 

stoppen met Phitex® ClearUp als 

de huid eenmaal is hersteld.  

 

Veel producten voor de huid 

zorgen er juist voor dat je er 

afhankelijk van wordt, maar dit is 

bij Phitex® ClearUp niet het geval. 

Dit komt omdat Phitex 

‘omgekeerd’ werkt. 

 

Phitex® ClearUp is zeer effectief in de behandeling van de meest uiteenlopende 

huidonzuiverheden en werkt anders dan alle andere producten voor de onzuivere 

huid. Waar andere producten zich specifiek richten op één bepaald huidprobleem, 

richt Phitex® ClearUp zich op de algehele weerstand van de huid. Deze slimme 

benadering is uniek in huidbehandeling en maakt het product geschikt voor de 

behandeling van de meest uiteenlopende huidonzuiverheden, op de meest 

natuurlijke manier.  
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Wanneer werkt Phitex niet? 
Er is een aantal omstandigheden of er zijn redenen waarom Phitex® ClearUp niet 

werkt of minder goed werkt. Belangrijk is in de eerste plaats dat het product goed, 

dus volgens de gebruiksaanwijzingen, moet worden toegepast. Als het product 

bijvoorbeeld wordt overgedoseerd, regenereert de huid te snel, waardoor schilfering 

en roodheid ontstaat. Of als het bijvoorbeeld op zijdestof wordt aangebracht, of als 

het wordt toegepast bij Acne excoriée des jeunes filles, zal er weinig tot geen 

resultaat zijn. Zo zijn er meer redenen waardoor een beoogd resultaat uitblijft. 

Hieronder lees je de meest voorkomende redenen. Toch nog vragen? Stel ze gerust 

op www.Phidermica.nl . 

 

Aanwijzingen 

Volg goed de aanwijzingen voor 

gebruik. Als je het product verkeerd 

toepast, werkt het niet.  

 

Bandeau 

Gebruik een bandeau voor de 

behandeling van het voorhoofd.  

 

Zijde 

Als een zijden kussensloop gebruikt 

wordt, in plaats van een katoenen, 

werkt Phitex® ClearUp niet. 

 

Allergie 

Als de onzuiverheden van de huid 

worden veroorzaakt door een 

allergische reactie, werkt Phitex® 

ClearUp niet.  
 

Phitex® ClearUp zélf zal nooit een 

allergische reactie veroorzaken!  

Phitex® ClearUp  is zeer huidvriendelijk 

en helemaal vrij van 

allergieopbouwende en irriterende 

ingrediënten. 

 

Sterke verhoorning van de huid 

Als er sprake is van een 

bovengemiddeld sterke verhoorning 

van de huid, kan Phitex® ClearUp niet 

in de huid komen.  

 

Bijzondere acne 

Phitex® ClearUp werkt niet voor de 

vorm van acne die ontstaat door 

krabben en knijpen. Deze vorm van 

acne heet 'Acne excoriée des jeunes 

filles'. Phitex® ClearUp zal wel bijdragen 

aan een sneller herstel van de 

wondjes, maar de wondjes gaan nooit 

helemaal weg omdat deze vaak 

(dagelijks) opnieuw opengaan door  

het krabben of knijpen. 
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Een andere vorm van bijzondere acne, 

is acne die veroorzaakt wordt door 

anabolen-steroïdengebruik of een zeer 

bovenmatige eiwitinname via 

supplementen of drugs (speed, XTC).  

 

Slaaphouding 

Als de zijkanten van het gezicht 

behandeld moeten worden en er 

wordt alleen op de rug geslapen, dan 

werkt Phitex® ClearUp niet. Omdat 

Phitex® ClearUp op het kussen 

gesprayd wordt om de huid te 

behandelen, is het nodig dat de 

zijkanten van het gezicht in contact 

komen met het ingesprayde kussen. Bij 

pure rugslapers komt het product niet 

in contact met de huid waardoor het 

niet kan inwerken.  

 

Nachtcrème en haarproducten 

Als er een nachtcrème gebruikt wordt 

of iets anders op het gezicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangebracht wordt voor het slapen. 

Ook als er (veel) gel of haarwax in het 

haar zit of er wordt gebruikgemaakt 

van een cleanser op oliebasis. Dit 

geeft af aan het ingesprayde kussen 

en legt daar een laagje overheen. 

Daardoor kan Phitex® ClearUp niet 

meer in aanraking komen met de huid 

om daar het nodige werk te doen. 

 

 

 

 

 

 

Het gelijktijdig gebruik van 

huidverzwakkende producten 

Voorbeelden van huidverzwakkende  

of (op termijn) irriterende ingrediënten  

zijn: alcohol, propyleen glycol, kleur-  

en geurstoffen, linoleen, parabenen  

en bijvoorbeeld ingrediënten die 

ervoor zorgen dat het product niet  

pH-huidneutraal is waardoor de 

natuurlijke zuurgraad van de huid 

wordt verstoord.  

 

 

 

 
Wil je meer weten over Phitex? 
 

Vraag het jouw huidprofessional of stel je vraag direct 

bij mij als ontwikkelaar van Phitex. Ik help je graag 

verder met een goed advies of ondersteuning voor 

jouw huidprobleem. Laat het me weten op 

info@phidermica.nl . Ik wens een mooie en gezonde 

huid! 

 

                                                                                        


