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Phidermica BV  Nederland 
 

info@phidermica.nl | www.phidermica.nl 

NB: De grafische elementen en foto’s zijn beschikbaar voor klanten van Phidermica BV op 
voorwaarde dat het product waarnaar verwezen wordt Phitex® ClearUp betreft en niet met andere 
producten wordt geassocieerd. Klanten dienen toestemming te vragen aan Phidermica BV 
Nederland voor het beschikbaar stellen van de opgenomen informatie aan derden. Klanten zijn 
zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de nationale en internationale reclamewetgeving. Het 
is niet toegestaan dat er naar de informatie, zowel in tekst als beeld, die in dit document staat, 
verwezen wordt of wordt gebruikt voor het verkopen van, reclame maken voor, informatie 
verstrekken over of dat deze anderszins geassocieerd wordt met een ander product dan Phitex® 
ClearUp. 
 
De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd, in relatie tot het uitoefenen van hun vak, 
voor professionals werkzaam in de esthetiek, dermatologie, plastische chirurgie en 
huidtherapie en dient derhalve niet in papieren of digitale vorm verstrekt te worden aan 
derden, waaronder consumenten. De brochure mag niet verspreid worden, behoudens met 
toestemming van Phidermica BV.  
 
Disclaimer: Ondanks dat de informatie met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen en is 
samengesteld en wordt aangeboden, biedt Phidermica BV geen garantie dat er onbedoeld 
onjuistheden kunnen zijn ontstaan. Aan de informatie kunnen geen rechten in welke vorm dan ook 
worden ontleend. Ook is Phidermica niet verantwoordelijk voor onjuistheden die aanwezig zijn in 
de gebruikte bronnen in deze documentatie. Geen van de genoemde producten en ingrediënten 
of hun (indirecte) werking mogen gezien worden als vervanging van medische adviezen, 
behandelingen of geneesmiddelen of impliceren de status te hebben van een geneesmiddel, 
medisch hulpmiddel of medische behandeling. 
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Deze brochure met productinformatie is een uitgave 

van Phidermica BV en valt volledig en enkel onder 

verantwoordelijkheid en intellectueel eigendom van 

Phidermica. 

 

Deze brochure kan gebruikt worden als werkboek voor 

professionals die werkzaam zijn in de huidzorg. 

 

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 komen met deze 

versie (Revisie 5) te vervallen. 
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Met Phitex® ClearUp is een nieuwe manier van huidbehandeling mogelijk gemaakt. Vanaf nu is 

een breed scala van huidproblemen op de meest makkelijke en veilige manier effectief te 

behandelen. 

 

Phidermica heeft Phitex® ClearUp ontwikkeld vanuit de gedachte om vooral tieners de kans te 

geven om op een uiterst eenvoudige manier weer een mooie huid te krijgen. Zo kan veel onnodig 

leed en psychosociale problematiek worden voorkomen waar juist tieners vaak mee kampen door 

hun onzuivere huid. Voor de ontwikkelaar Werner Marks was dit de drive om hier een allround-

product voor te ontwikkelen. 

 

Daarnaast geeft Phitex® ClearUp de huidprofessional nieuwe mogelijkheden om haar 

behandelaanbod te verbreden en haar behandelingen effectiever te maken zonder aanpassing 

van bestaande behandelprotocollen. 

 

Deze informatiebrochure is speciaal voor u gemaakt, zodat u alles over het product te weten 

kunt komen. Phidermica heeft de belangrijkste zaken genoemd voor een goede inzet van Phitex® 

ClearUp binnen uw praktijkvoering. 

 

Wilt u toch nog meer weten over Phitex® ClearUp of bent u ontevreden over het product? 

Contacteer ons dan gerust op info@phidermica.nl, wij helpen u graag of vinden met u een 

oplossing. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Expect the Unexpected 
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Phidermica is erin geslaagd met Phitex® ClearUp, een cosmeceutical te ontwikkelen dat 

volledig beantwoordt aan de behoefte van mensen met een acnegevoelige of onzuivere huid.  

 

 

Voor de ontwikkeling is gestart met een uitgebreide 

literatuurstudie naar het effect van ingrediënten voor de 

acnegevoelige en onzuivere huid. Ook zijn 21 anti-

acneproducten, waaronder een aantal met Acetyl 

Dipeptide-3 Aminohexanoate, meegenomen in de studie. 

Deze zijn onderzocht op bijwerkingen, ingrediënten en 

435(!) gebruikerservaringen. Ten slotte zijn er 10 diepte-

interviews afgenomen bij mensen met een acnegevoelige 

en onzuivere huid. De verkregen onderzoeksdata zijn 

uiteindelijk geclusterd in vier categorieën (zie 

hieronder). Daaruit is het ideale product ontwikkeld voor 

de onzuivere huid.  

 

Omdat Phitex® ClearUp ontwikkeld is als cosmeceutical voldoet het aan alle criteria voor een 

cosmeceutical. Zo zijn tijdens de ontwikkeling onder andere diverse in-vitrotesten en in-vivo-testen 

gedaan. In deze brochure vindt u de resultaten en meer.  

Alle bevindingen uit het vooronderzoek voor de ontwikkeling van Phitex® ClearUp zijn uiteindelijk 

geclusterd in 4 categorieën. Op basis van deze bevindingen is vastgesteld aan welke eisen Phitex® 

ClearUp minimaal moet voldoen. Deze zijn hieronder weergegeven: 

  

 

 

 

 

1.  

 

Bevindingen vanuit de studie 

 

Phitex® ClearUp 
 

Literatuurstudie wijst uit dat onder andere de  

volgende ingrediënten af te raden zijn, vanwege  

een (soms op termijn) huidverzwakkend effect.  
 

➢ Kleur- en geurstoffen 

➢ Parabenen 

➢ Alcoholen (sommige uitgezonderd) 

➢ Propyleenglycol 

➢ Een formulering die niet huid-pH-neutraal is 
 

Op twee na bevatten alle onderzochte anti-acneproducten  

1 of meer van bovenstaande huidverzwakkende ingrediënten. 

  

Phitex® ClearUp bevat geen van de 

hiernaast genoemde ingrediënten. 
 

Daarbij bevat Phitex® ClearUp ook geen 

enkel ander ingrediënt waarvan bekend 

is dat deze irriterend kan zijn voor de 

verzwakte huid, of op langere termijn 

irriterend kan zijn of dat zich een 

allergie kan ontwikkelen. 
 

(Voor ingrediënten zie onder  

‘Ingrediënten en werkstoffen’) 

 

 

D e   o n t w i k k e l i n g   v a n   P h i t e x ®   C l e a r U p  

 

 
 

“Phidermica heeft zich  

ten doel gesteld om  

het beste en meest 

gebruiksvriendelijke  

product te ontwikkelen  

voor de behandeling  

van de onzuivere huid.  

 

De wensen van de gebruiker 

zijn hierin het uitgangspunt 

geweest.” 

 

1. 1.   H u i d v e r z w a k k e n d e   f a c t o r e n 
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2.  

 

Bevindingen vanuit de studie 

 

Phitex® ClearUp 
 

Veel acne(thuis)behandelingen bestaan 

uit meerdere producten die tezamen 

moeten worden toegepast. Bijvoorbeeld 

een cleanser, toner en crème en in 

sommige gevallen een vorm van peeling. 

Dit leidt in de meerderheid van de 

gevallen tot minstens 3 

behandelactiviteiten per dag. 
 

Zeker gezien de doelgroep (85% heeft de 

leeftijd 13-24 jaar) is de aanwezige lage 

behandeltrouwheid een belangrijk punt 

van aandacht.  
 

Met name in de uitkomsten van de 

gebruikerservaringen werd duidelijk dat 

de mate van behandelbelasting (samen 

met de ervaren bijwerkingen) een 

significante rol speelt in de waardering 

van anti-acneproducten. 

 

Phitex® ClearUp hoeft maar 1 keer per week aangebracht 

te worden.  
 

Phitex® ClearUp is zo ontwikkeld dat de activa cationisch 

ingekapseld zijn. Door het product op textiel aan te 

brengen, bij voorkeur op katoen, hechten deze 

ingekapselde werkstoffen aan het textiel en worden bij 

contact met de huid control released afgegeven. 
 

De concentratie en afgiftesnelheid van het product is 

hierop berekend en geeft de mogelijkheid om voor een 

continue werking maar eenmaal per week een kussen in te 

sprayen. Het product werkt dan een week lang tijdens de 

nacht, ideaal afgestemd op het circadiane ritme van de 

huid. 
 

Voor delen van de huid anders dan de gezichtshuid,  

kan een T-shirt, bh of onderbroek worden behandeld met 

Phitex® ClearUp. Deze lage behandelbelasting geeft,  

met name voor tieners, een sterk verhoogde compliance. 

 

 

 

  

 
3.  

 

Bevindingen uit de studie 

 

Phitex® ClearUp 
 

Met name vanuit de gebruikerservaringen is een  

aantal bijwerkingen van anti-acneproducten naar voren 

gekomen. In sommige gevallen waren de bijwerkingen 

vermeld in de bijsluiter van het product. 
 

Bijwerkingen zijn een belangrijke reden voor de  

gebruiker om het product niet te kopen of om  

over te gaan op een ander product.  
 

De 5 meest gerapporteerde bijwerkingen in volgorde  

van afnemende prevalentie zijn: 
 

➢ Verdere verzwakking van de huid 

➢ Uitdroging van de huid 

➢ Verhoogde sebumproductie 

➢ Resistentie van de Propionibacterium acnes 

➢ Vermijden van zonexpositie 

➢ Vlekken op textiel 
 

Van alle in de studie onderzochte anti-acneproducten 

werden 2 of meerdere bijwerkingen gerapporteerd. 

 

 

 

 

 

Phitex® ClearUp is volledig vrij van alle 

hiernaast genoemde bijwerkingen. 
 

Het mag tijdens de zwangerschap worden 

gebruikt en als je zwanger wilt worden. 

 

Phitex® ClearUp heeft geen contra-indicaties 

en geeft geen wisselwerking met andere 

producten, behandelingen of medicijnen. 
 

Ook sluit het de huid niet af, brengt geen 

onnodige vulstoffen (zoals bij een crème)  

in huid of bloedbaan en het mag zonder 

beperking continu worden gebruikt. 
 

Phitex® ClearUp is volledig vrij van 

bijwerkingen en geeft geen vlekken op 

textiel. 

2. 2. T o e p a s s i n g   e n   g e b r u i k  

3. 3. B i j w e r k i n g e n  
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Bevindingen uit de studie 

 

Phitex® ClearUp 
 

Naast de bestrijding van de 

propionibacterium acnes is het zinvol 

gebleken om een breedspectrumwerking te 

bereiken zonder daarmee de goede bacteriën 

aan te tasten die de huidflora in evenwicht 

houden. Met name de acnegevoelige huid is 

verzwakt en is daardoor gevoelig voor 

schadelijke bacteriën en voor schimmels. 
 

Naast het bestrijden van de 

Propionibacterium acnes geeft 93% van de 

gebruikers aan ook de acne-gerelateerde 

symptomen en oorzaken te willen  

behandelen zoals: 

➢ Huidtextuur 

➢ Poriegrootte 

➢ (post)Inflammatoir erytheem 

➢ Sebumproductie 

➢ Verminderde hydratatie 
 

Geen van de onderzochte anti-acneproducten 

voldeed aan alle bovengenoemde 

gebruikerswensen. 

Phitex® ClearUp voldoet aan alle hiernaast genoemde 

gebruikerswensen. 
 

Door gebruik te maken van twee complementaire activa is 

een breed indicatie- en behandelspectrum gerealiseerd.  
 

Het gaat om de activa Piroctone Olamine en  

Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate. 
 

Piroctone Olamine bestrijdt 13 gramnegatieve en 

grampositieve bacteriën en bestrijdt 5 schimmelsoorten. 
 

Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate verhoogt het β-

defensin-2 en -3 niveau in de huid met respectievelijk 26% 

en 10%. 
 

Deze verhoging leidt tot een verbetering van acne-

gerelateerde symptomen en oorzaken, namelijk: 
 

➢ Huidtextuur (+54%) 

➢ Poriegrootte (-76%) 

➢ (post)inflammatoir erytheem (-88%) 

➢ Sebumproductie (-25%) 

➢ Hydratatie (+38%) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. I n d i c a t i e -   e n   b e h a n d e l s p e c t r u m 
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Dermale textielspray voor de onzuivere huid 

 

Phitex® ClearUp is een dermale textielspray voor de onzuivere huid. Het product bevat twee 

activa (werkstoffen), namelijk Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate en Piroctone Olamine.  

Phitex® ClearUp is uniek in:   1. de wijze waarop de werkstoffen afgegeven worden 

                                              2. de wijze waarop het product werkt  

 

1. Wijze waarop de werkstoffen afgegeven worden 

 

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

textiel aangebracht wordt en dat wanneer de huid in contact komt met het ingesprayde textiel 

worden de werkstoffen in Phitex® ClearUp 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).  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 andere 

ingrediënten) kunnen deze heel goed en direct door de huid worden opgenomen. Dit is uniek in 

D e   w e r k i n g   v a n   P h i t e x ®   C l e a r U p    

De kapseltjes om de werkstoffen 

zijn aan de buitenzijde dus 

positief (cationisch) geladen. En 

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 

hier ‘cationische aantrekking’ 

genoemd. 
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huidbehandeling. Ook raakt de huid hierdoor niet verstopt, iets dat wel het geval kan zijn bij 

producten die op de huid aangebracht worden. 

 

De afgifte van de werkstoffen vindt gecontroleerd en geleidelijk plaats. De kapseltjes zijn namelijk 

dusdanig sterk gemaakt dat deze niet allemaal in 1 keer tegelijk opengaan. Phitex® ClearUp is 

precies zo gemaakt dat het ongeveer 1 week duurt voordat zij allemaal open zijn gegaan. 

Bijvoorbeeld in het geval dat een kussen wordt ingesprayd en daar ‘s nachts op wordt geslapen. Wel 

is het zo dat er iets meer kapseltjes opengaan 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 geurloos en kleurloos en geeft geen vlekken op 

textiel. 

 

 

Voordelen ten opzichte van een crème-applicatie 

 

Door de innovatie wijze van productafgifte heeft Phitex® ClearUp grote voordelen ten opzichte van 

een crème-applicatie, namelijk: 

 

1.        Een crème werkt in de meeste gevallen de eerste 2 uur intensief, daarna neemt de 

1. werking af. Phitex® ClearUp en blijft gedurende een week een gelijkmatige afgifte geven 

aan de huid voor een continue werking. ’s Nachts worden de werkstoffen opgeslagen in de 

huid. Na het slapen zijn de werkstoffen overdag nog de hele dag actief in de huid, ook al is 

de huid na het slapen gewassen of zijn er cosmetica aangebracht op de huid.  

 

2. 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; bijvoorbeeld op het kussen voor de 

behandeling van het gezicht of in het geval van rugacne, op 

een T-shirt. 

 

Vooral tieners vinden het lastig om een uitgebreide 

skincareroutine te handhaven met vaak meerdere 

handelingen per dag. Phitex® ClearUp lost dit heel makkelijk 

op, waardoor zij nog maar 1 handeling per week hoeven te 

verrichten om hun onzuivere huid te behandelen. 

Phitex®  ClearUp 

 

1x  per week  

aanbrengen 

= 

1 handeling  
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3. 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. Bij Phitex® ClearUp verdampen de 

ondersteunende ingrediënten namelijk na het insprayen van het textiel en blijven alleen de 

ingekapselde werkstoffen achter op het textiel. 

 

4. Een crème is lastig aanbrengen op de rug. Phitex® ClearUp is heel makkelijk voor de 

behandeling van de rug; alleen de binnenkant van een T-shirt hoeft ingesprayd te worden. 

Vooral voor tieners is dit een voordeel en zij kunnen daarom op een effectieve manier 

worden behandeld voor hun rugacne. 

 

2. Wijze waarop het product werkt 

 

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

en het 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 de huidbehandeling en maakt het 

product geschikt voor de behandeling van de meest uiteenlopende huidonzuiverheden. 

 

Phitex® ClearUp beïnvloedt namelijk met de werkstof Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate op een 

positieve manier de functie van de huid. Deze werkstof stimuleert de aanmaak van de zogenaamde 

Human Bodydefensines (ook wel afgekort als hBD’s of geschreven als human β-defensines). Deze 

defensines spelen een belangrijke rol in de huidweerstand en het afweermechanisme van de huid. 

Deze defensines vormen in feite een subgroep binnen de antimicrobiële peptides (AMP’s). Door de 

spiegel (hoeveelheid) van de defensines te verhogen neemt de huidweerstand toe en wordt het 

huidverdedigingsmechanisme sterker. Daardoor wordt de huid sterk genoeg om zelf het betreffende 

huidprobleem op te lossen.  

 

Omdat door de 

cationische technologie 

(zie afbeelding boven) 

van het product alléén 

de werkstoffen 

vrijkomen, blijft de huid 

’open’ voor een 

maximale opname en 

wordt niet belast met 

productondersteunende 

stoffen die geen 

primaire werking voor de 

huid hebben. 
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Omdat een onzuivere huid meestal ook een verzwakte huid is, is er sprake van een verhoogde 

vatbaarheid voor externe agentia, zoals bacteriën en schimmels. Om de verzwakte huid extra te 

ondersteunen is Piroctone Olamine toegevoegd binnen de formulering van Phitex® ClearUp. 

Piroctone Olamine bestrijdt bewezen effectief een groot aantal schimmelsoorten en bacteriën. 

Hierdoor krijgt de verzwakte huid de kans om te herstellen. Door de complementaire werking van 

deze 2 werkstoffen (Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate en de ondersteunende werkstof Piroctone 

Olamine) wordt de huid vanaf twee kanten effectief behandeld.  
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Phitex® ClearUp is 100% een cosmeceutical 

 
 

Steeds vaker horen we de term cosmeceuticals. Wat betekent dat eigenlijk? Wat is het verschil 

tussen cosmetica en cosmeceuticals? Wanneer mag een product een cosmeceutical genoemd 

worden? Daar bestaat veel onduidelijkheid over. Hieronder leest u aan welke criteria een echt 

cosmeceutical dient te voldoen. Ten slotte wordt aangegeven waarom Phitex® ClearUp een 

echt cosmeceutical is. 

 

 

Criteria voor cosmeceuticals 

 

De benaming cosmeceutical is een samenstelling van het woord cosmeticum en pharmaceutical. 

Het geeft aan dat een cosmeceutical zich bevindt tussen cosmetische producten en 

geneesmiddelen. Dit klinkt indrukwekkend en dat ís het ook. Cosmeceuticals werken merkbaar 

beter dan cosmeticaproducten, want cosmeceuticals bevatten bijvoorbeeld actieve ingrediënten 

met een bewezen werking in een werkzame concentratie en zijn bijvoorbeeld in staat om de 

functie van de huid positief te beïnvloeden. Cosmeceuticals zijn van dusdanige kwaliteit dat ze de 

huid daadwerkelijk verbeteren en het functioneren van de huid positief beïnvloeden. 

  

Er is alleen 1 ‘maar’…  

Het is bij wet niet verboden om een cosmeticum een cosmeceutical te noemen. En dit gebeurt 

helaas ook. Als een product de naam cosmeceutical draagt is dat daarom geen garantie voor een 

effectief, werkzaam product. Daarom vindt u hieronder de eisen waaraan een echt cosmeceutical 

dient te voldoen. Zo kunt u vanaf nu zelf beoordelen of iets een echt cosmeceutical is. 

 

 

Functie 

 

Waar cosmetica de huid reinigen, verfraaien, beschermen of in goede conditie houden, gaan 

cosmeceuticals een grote stap verder. Zij beïnvloeden het functioneren van de huid, door meer op 

cel- en stofwisselingsniveau de huid te beïnvloeden en door bewezen effectieve werkstoffen 

voldoende én op de juiste plek in de huid te laten komen. Wordt gemeten met een Frans Cell test. 

  

 

Ingrediënten 

 

Veel cosmetica bevatten ingrediënten die onnodig zijn voor de werking van het product. De reden is 

dan bijvoorbeeld kostenbesparing, ‘angeldusting’ of marketingdoeleinden. Een product met 

(irriterende) geur- en kleurstoffen bijvoorbeeld, verkoopt 30% beter. Daarnaast vertoont een 

cosmeticum niet zelden bijwerkingen door het gebruik van irriterende of allergieopbouwende 

ingrediënten. Dit leidt bijna altijd tot verzwakking van de huid. Enkele van dit soort ingrediënten 

 

P h i t e x ®   C l e a r U p   i s   e e n   1 0 0 %   c o s m e c e u t i c a l 
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zijn alcohol, Propyleen Glycol, minerale oliën, kleur- en geurstoffen en parabenen. Voor 

cosmeceuticals geldt dat dit soort ingrediënten niet toegestaan zijn. 

  

 

Werking en werkstoffen 

 

Zoals genoemd onder ‘Functie’ gaan 

cosmeceuticals in hun werking verder dan 

cosmeticaproducten, want ze bevatten 

biologisch actieve ingrediënten die optimaal 

geconcentreerd zijn om processen in de huid  

te verbeteren. Dit wordt ook wel een 

biochemisch werkingsmechanisme genoemd.  

Het gaat dan niet alleen om de optimale 

concentratie van de werkstoffen, maar ook 

moeten de ondersteunende ingrediënten in  

een cosmeceutical het mogelijk maken dat  

deze werkstoffen voldoende en op de juiste 

plek in de huid afgeleverd worden. 

 

Daarnaast moet de verpakking ervoor zorgen  

dat het gehele product van het begin tot het 

einde van het gebruik dezelfde kwaliteit houdt. 

Hierbij kan ook gedacht worden aan 

bijvoorbeeld liposomen waarin de werkstoffen 

‘verpakt’ zitten. Liposomen zijn vaak ‘instabiel’  

(en dat kun je niet zien), dat wil zeggen  

dat zij ‘kapot’ gaan bij blootstelling aan de 

lucht (zuurstof). Daardoor werkt het liposoom 

niet meer.  

 

 

Onderbouwing van de claims 

 

Omdat aan cosmeceuticals veel hogere eisen worden gesteld, dienen de claims (beloofde 

resultaten) aantoonbaar en onderbouwd te zijn. Dit geldt voor zowel de werkstoffen (in-vitrotesten 

die op moleculair niveau plaatsvinden in een laboratorium), als voor het uiteindelijke eindproduct 

(in-vivotesten, waarbij het eindproduct op de levende huid wordt getest). Deze testen dienen, in 

onderzoekstermen, dubbelblind, placebogecontroleerd binnen een gerandomiseerde 

onderzoeksgroep te worden uitgevoerd. Ten slotte, omdat cosmeceuticals in voldoende mate de 

werkstoffen moet kunnen afgeven aan de huid, dient er bij voorkeur een ‘Franz Cell test’ te worden 

 

 

 

 

1) Positief beïnvloeden van de functie van de huid 

2) Volledig vrij van bijwerkingen 

3) Volledig vrij van huidverzwakkende stoffen 

4) Volledig vrij van irriterende en 

allergieopbouwende ingrediënten  

5) Geen verstoring van de natuurlijke zuurgraad 

van de huid 

6) In geval de toepassing van ontstekingen; alléén 

de slechte bacteriën bestrijden en de goede 

bacteriën intact houden voor een gezonde 

huidflora. 

7) Alleen functionele ingrediënten 

8) Biochemisch werkingsmechanisme 

9) De werkstoffen kunnen tijdig en in een 

voldoende hoge concentratie én op de juiste 

plaats in de huid afgeleverd worden 

10) Werkzaam percentage werkstoffen met 

bioactieve eigenschappen 

11) 100% stabiliteit tot einde gebruik 

12) In vitro getest 

13) In vivo getest, dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, statistisch significante 

klinische proeven gepubliceerd die de 

werkzaamheid van het werkzame bestanddeel 

onderbouwen 

14) Eventueel Franz Cell test 

15) Het product voldoet bewezen aan zeer strenge 

chemische, fysische en waar van toepassing aan 

medische eisen 

 

Alle 15 criteria voor 

een cosmeceutical 
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gedaan. Met deze test kan precies gemeten worden welke hoeveelheid werkstoffen door de huid 

worden opgenomen en hoe snel en hoe lang. 

  

 

Phitex® ClearUp is een echt cosmeceutical 

 

Door voldoende afgifte van antimicrobiële peptides op de juiste 

plek in de huid, brengt Phitex® ClearUp een biochemisch proces 

teweeg in de huid. De bioactieve werkstoffen zorgen ervoor  

dat de huid meer zogenaamde Human Bodydefensines 

aanmaakt. Deze stofjes verhogen bewezen de weerstand  

van de huid. Hierdoor worden op de meest natuurlijke  

manier huidonzuiverheden of ontstekinkjes door de huid zèlf 

aangepakt, waardoor de goede bacteriën die nodig zijn voor 

een gezonde huidflora intact blijven. Ook treedt er geen 

resistentie (ongevoeligheid) op van de slechte bacteriën, zoals 

dat bij antibiotica wel het geval is. 

  

Met een Franz Cell test is het juiste percentage werkstoffen bepaald dat in het product moet zitten 

voor een effectieve afgifte aan de huid. Middels een in-vitrotest is vastgesteld dat dit percentage 

leidt tot significante verhoging van de Human Bodydefensines. Voor de Human Bodydefensines 2 en 

3 (om welke het hier gaat) wordt een verhoging van respectievelijk 26% en 10% bereikt. Phitex® 

ClearUp heeft zijn werkstoffen in liposomen zitten en deze zijn van hoge kwaliteit. Zij zijn 

uitgebreid getest op hun ‘levensduur’ en blijven bij blootstelling aan de lucht maar liefst 4 jaar 

volledig intact. Met een dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd in-vivo-onderzoek is 

klinisch vastgesteld dat Phitex® ClearUp de geclaimde resultaten geeft, zonder bijwerkingen. 

 

Phitex® ClearUp heeft de hoogste kwaliteit liposomen, die zelfs naar vier jaar blootstelling aan de 

lucht nog volledig intact zijn. Zie foto’s hieronder. Dat betekent, als je een met Phitex® ClearUp 

ingesprayde kussensloop 4 jaar in de kast laat liggen en daarna gebruikt, het product nog even goed 

werkt! Hieronder zijn opnames van een cryomicroscoop te zien. Hier is te zien dat de liposomen 

zelfs na 4 jaar nog volledig intact zijn. 
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Binnen de formulering van Phitex® ClearUp zijn alleen strikt noodzakelijke ingrediënten gebruikt. 

De ondersteunende ingrediënten zorgen ervoor dat de werkstoffen voldoende en op de juiste plaats 

in de huid worden afgeleverd. De formulering van Phitex® ClearUp is volledig vrij van irriterende, 

huidverzwakkende of allergieopbouwende ingrediënten. Ook is rekening gehouden met de zuurgraad 

van het product; deze heeft dezelfde pH als de huid, waardoor de huid een goede zuurbalans blijft 

houden en de huid daardoor een goede weerstand houdt. Dit is cruciaal als de onzuivere huid wordt 

behandeld, want een onzuivere huid is meestal ook een verzwakte huid. 
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Ieder cosmeticum dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarom zijn ook voor 

Phitex® ClearUp alle verplichte testen gedaan en bezit Phitex® ClearUp alle noodzakelijke 

goedkeuringen. Kort lichten we deze hieronder toe. Als extra test hebben wij getest in welke 

mate het textiel de werkstoffen afgeeft aan de huid. Dit hebben wij gedaan met de 

zogenaamde Franz Cell test. Ook zijn is de kwaliteit getest van de kapseltjes die om de 

werkstoffen zitten. Daarnaast is Phitex® ClearUp ook in vivo (op de levende huid) getest. Deze 

wijze waarop het in-vivo-onderzoek is opgezet wordt hier toegelicht en wij laten u enkele 

voor- en nafoto’s zien van de deelnemers aan het in-vivo-onderzoek. 

 

 

Verplichte testen en kwaliteitseisen 

 

Om er zeker van te zijn dat Phitex® optimaal werkt en tegelijkertijd helemaal veilig is, zijn de 

ingrediënten zowel in vitro (in een ISO- en GMP-gecertificeerd laboratorium) en uitgebreid in vivo 

(op de huid) getest. Alle testen op mensen met een onzuivere huid hebben uitgewezen dat Phitex® 

ClearUp volledig vrij is van huidverzwakkende, irriterende en allergieopbouwende effecten en dat 

Phitex® ClearUp het beloofde resultaat geeft. Zo is zeker dat er alleen goede, veilige en werkzame 

ingrediënten in Phitex® ClearUp zitten. 

 

Zowel een cosmeticum als een cosmeceutical zoals Phitex® ClearUp moet getest zijn op de fysieke 

en bacteriologische stabiliteit. Dit wordt versneld gedaan gedurende 3 maanden bij een 

temperatuur van 40°C. (dit zijn de stability- en challengetesten). Ook wordt bepaald of het product 

geen verkeerde reactie aangaat met de verpakking waar het in zit (dit is de compatabilitytest). 

 

Daarnaast is getest hoelang het kapseltje om de werkstof goed en heel blijft. Dit soort liposomale 

kapseltjes kunnen in een product van een te lage kwaliteit zijn, maar voor Phitex® ClearUp hebben 

we de hoge eis gesteld, zodat deze minimaal 4 jaar intact blijven. Dit is langer dan de officiële 

houdbaarheid van het product! Dit is getest met behulp van een cryomicroscoop. Het is belangrijk 

dat deze omkapseling heel blijft, want dan alleen komt de werkstof niet in contact met de lucht en 

dus met zuurstof. Daardoor blijft de werkstof even goed zijn werk doen, van begin tot het einde.  

H o e   i s   P h i t e x ®   C l e a r U p   g e t e s t ? 
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Nadat de testuitslagen bekend zijn en alle documentatie over de grondstoffen is beoordeeld, wordt 

een veiligheidsdossier opgesteld, dat verklaart dat het product veilig te gebruiken is. Om deze 

‘veiligheidsverklaring’ te kunnen afgeven, wordt ook gekeken of het product (en Phidermica) 

voldoet aan alle eisen van de cosmeticawetgeving. Als dit allemaal in orde is, wordt het product 

officieel geregistreerd bij het CPNP. Dit staat voor Cosmetic Products Notification Portal. 

Registratie hier is verplicht, zodat duidelijk is dat het product veilig is. Het uiteindelijke product is 

gemaakt in een ISO- en GMP-gecertificeerd Nederlands laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-vivo-onderzoek van Phitex® ClearUp 

 

Nadat de twee activa afzonderlijk zijn getest, zijn zij binnen de uiteindelijk formulering van 

Phitex® ClearUp nogmaals in-vivo getest. Hiertoe is een gerandomiseerde onderzoeksgroep (n=25) 

samengesteld in de leeftijd 12-28 jaar, representatief voor de uiteindelijke gebruikersdoelgroep van 

Phitex® ClearUp. In dit in-vivo-onderzoek is Phitex® ClearUp dus zelf als eindproduct getest. 

Behandelindicaties zijn acne en (post)inflammatoir erytheem en kleine terugkerende ontstekingen 

van de huid. De deelnemers hebben het product gebruikt volgens de aanwijzingen voor gebruik. 

 

 

Ten slotte is er nog een extra test gedaan. Dit 

is de zogenaamde Franz Cell test waarbij 

bepaald wordt in welke mate ingekapselde 

werkstoffen worden afgegeven aan de huid 

wanneer het behandelde textiel in aanraking 

komt met de huid is gebruik gemaakt van de 

Franz Cell.  

 

Zowel een katoenen als polyamide 

textielsample werd 24 uur in contact gebracht 

met de huid (skin disc). Voor de test is 

gebruikgemaakt van drie skin discs om te 

kunnen bepalen in hoeverre na langere 

periode nog werkstoffen worden afgegeven.  

 
 

 

 

 

Onderzoeksopzet van de Franz Cell 

Donorkamer 
 
Textielsample 
Skin disc 
 
 
 
Receptor 
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Bepaling van de onderzoeksdoelgroep 

 

Vanuit 62 aanmeldingen zijn de personen uitgesloten die buiten de gebruikersdoelgroep vallen van 

Phitex® ClearUp op basis van de volgende exclusiecriteria: 

▪ Personen die huidonzuiverheden hebben die veroorzaakt zijn door een allergische reactie, 

bijvoorbeeld door (intensief) gebruik van cosmetica die geformuleerd zijn met 

allergieopbouwende ingrediënten. 

▪ Personen die 'Acne excoriée des jeunes filles' hebben. 

▪ Personen die zich hebben aangemeld voor het gezicht, maar alleen op de rug slapen. 

▪ Personen die op het moment van aanmelding minder dan 3 maanden daarvoor nog medicatie 

hebben gebruikt voor de huid. 

▪ Personen die minder dan twee maanden last hebben van een onzuivere huid. 

 

Uit de overgebleven 53 personen zijn ad random 25 deelnemers bepaald om deel te nemen. 

(inmiddels hebben wij ook voor een aantal andere huidaandoeningen diverse in-vivo-onderzoeken 

gestart en afgerond) 

 

 

Instructie van de deelnemers 

 

De deelnemers hebben gedurende het onderzoek hun gebruikelijke huidverzorging, make-up 

gebruik, voedings- en levensgewoontes gecontinueerd. Alleen in het geval dat er gebruik werd 

gemaakt van een nachtcrème is hiervan afgeweken. Deze is niet gebruikt. 

 

Iedere deelnemer is persoonlijk voorgelicht over hoe Phitex® ClearUp voor zijn of haar situatie 

toegepast moet worden. Van iedere deelnemer is een voor- en nafoto gemaakt. Enkele van deze 

foto’s ziet u hierna ter illustratie, waarbij de behandelindicatie volgens Provoke wordt toegelicht. 

Omdat wij ook zicht wilden krijgen op de hoeveelheid product die nodig was voor de verschillende 

behandelingen en daarmee de kostprijs van de behandelingen, hebben we deze bijgehouden tijdens 

het onderzoek. Ter indicatie zijn deze genoemd in de toelichting bij de foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 22 van 91 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Indicatie: 

Vrouw, 22 jaar, sinds het 20e levensjaar enkele lichtrode, grillige erythematosquameuze laesies van 

1 mm – 3 mm in met name het kingebied en de wangen met comedonevorming. Wisselende, 

cyclusgebonden frequentie. (geen acne excoriée des jeunes filles gediagnostiseerd) Vanwege 

regelmatige (kleine) ontstekingen overmatige roodheid (post-inflammatoir erytheem) over het 

gehele gelaat. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp  voor een periode van: 4 weken 's nachts. Toegepast op kussen. Geen 

gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 25 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €38,- 

 

Bijzonderheden: 

Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar 

de werking van Phitex® ClearUp. Eenmaal contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 

Deelnemer heeft tijdelijk het product niet gebruikt, waarna de klachten weer optraden. Inmiddels 

een half jaar Phitex® ClearUp gecontinueerd en is een half jaar bijna geheel klachtenvrij. 
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Indicatie: 

Vrouw, 24 jaar, vanaf 13e levensjaar een gegeneraliseerde huidafwijking met diffuse niet 

wegdrukbare erythemateuze roodheid, berustend op uitgebreide vasodilitatie van het gehele 

gelaat. Tevens enkele lichtrode ronde erythematosquameuze laesies van 1 à 2 mm op met name het 

kingebied en comodonen verspreid op het voorhoofd, de wangen, neus en kin. 

 

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. 

Totaal verbruik 2x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €152,- 

 

Bijzonderheden: 

Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar 

de werking van Phitex® ClearUp. Tweemaal contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 
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Indicatie: 

Vrouw, 19 jaar, vanaf het 16e levensjaar tientallen lichtrood tot felrood, erythemateuze niet-

wegdrukbare laesies, 3 mm-10 mm, onregelmatig van vorm en nauwelijks verheven, uitgebreid over 

de gehele wangen. (geen acne excoriée des jeunes filles gediagnostiseerd) Wisselende, 

cyclusgebonden frequentie. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 12 weken, 's nachts. Toegepast op kussen.  

Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 5 0ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar 

de werking van Phitex® ClearUp. Deelnemer was gewend bovengemiddeld veel make-up te 

gebruiken afgelopen twee jaar. Make-up gebruik is niet verminderd tijdens behandeling. 
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Indicatie: 

Man, 18 jaar, sinds het 14e levensjaar (post)inflammatoir erytheem en boxscar en icepick 

littekenvorming ten gevolge van tientallen matig scherp begrensde comedonen en pustuli, cutaan 

en subcutaan op het voorhoofd, slapen en wangen 1-4 mm, licht tot donkerrood van kleur, door 

proliferatieve ontsteking, veroorzaakt door de Propionibacterium acnes.  

 

Toepassing: 

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

gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® 

ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar 

de werking van Phitex® ClearUp. Tweemaal contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 

Deelnemer heeft tot drie maanden voor de start met Phitex® ClearUp een uitgebreid 

behandelregime doorlopen, waaronder huidtherapeutische behandelingen, verschillende antibiotica 

en een uitgebreid scala aan anti-acneproducten.  

 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 
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Phitex® ClearUp bevat slechts 11 ingrediënten. Hiervan fungeren twee ingrediënten als 

activum (werkstof). Dit zijn Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate en Piroctone Olamine. Beide 

activa worden hierna besproken, waarbij voor Piroctone Olamine alleen het werkingsgebied 

wordt aangegeven, omdat dit ingrediënt inmiddels veel is onderzocht en een bewezen werking 

heeft. 

Bij de bespreking van Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate worden de in-vitro- en in-vivo-

onderzoeken toegelicht en de resultaten beschreven. Ook de rol van AMP’s (antimicrobiële 

peptiden) wordt toegelicht. In de bijlage, achterin deze brochure, vindt u de andere, 

ondersteunende ingrediënten, met een korte toelichting. 

 

 

Activum (werkstof) 1: Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate 
 

Het activum Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate is een relatief nieuwe peptide en is op een 

innovatieve wijze geformuleerd in Phitex® ClearUp. Dit activum is (solitair) uitgebreid getest,  

zowel in vitro als in vivo. Een verdere toelichting op de in-vitrotesten vindt u in de bijlage 2. 

Sommige beschrijvingen of woorden in onderstaande beschrijving kunnen mogelijk onduidelijk of 

onbekend zijn. In de bijlage, achterin deze brochure, staat de betekenis van deze woorden 

uitgelegd. 

 

Het voornaamste activum in Phitex® ClearUp is de peptide Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate, die 

het verdedigingmechanisme van de huid versterkt door de aanmaak van de β-defensines te 

verhogen. Defensines spelen een prominente rol in de huidweerstand en het 

verdedigingsmechanisme van de huid. Deze relatief nieuwe peptide is ontwikkeld vanuit een 

verzameling van 30.000 tripeptides, en is de beste peptide om het hBD-2 en het hBD-3 niveau in de 

huid te verhogen.   

 

De human β-defensines die in feite een subgroep vormen binnen de antimicrobiële peptides (AMP’s), 

bestaan onder andere uit de hBD-2 en hBD-3 die voorkomen in de keratinocyten. Zij spelen een 

belangrijke rol in het verdedigingsmechanisme van de huid. Zij bieden een breedspectrumwerking 

tegen (ongewenste) bacteriën, schimmels en virussen, bevorderen de wondgenezing en versterken 

het immuunsysteem. 

 

Specifieker heeft de hBD-2 een hoge bactericide werking tegen gramnegatieve bacteriën, en een 

bacteriostatische werking tegen grampositieve bacteriën. Voor de hBD-3 geldt dat deze een 

breedspectrum antimicrobiële werking heeft tegen zowel grampositieve als gramnegatieve 

bacteriën en tegen schimmels.   

 

 

I n g r e d i ë n t e n   e n   a c t i v a 
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Uit onderzoek (o.a. Ole E. Sørensen et al. Differential Regulation of β-Defensin Expression in Human 

Skin by Microbial Stimuli, The Journal of Immunology 174  (8)  4870-4879)  blijkt dat de hBD-2 en 

hBD-3 niveaus toenemen bij dermatologische verstoringen. De hBD-2- en hBD-3-niveaus worden 

verhoogd bij wondheling en stimuleren de keratocytenontwikkeling.  

 

Patiënten met atopic dermatitis (AD) hebben een defecte huidbarrièrefunctie maar 

psoriasispatiënten daarentegen hebben verrassend genoeg minder te maken met huidinfecties dan 

verwacht in vergelijking tot AD-patiënten. De toename van hBD-2 en hBD-3 in de keratinocyten van 

de psoriase leasies maken de huid meer resistent tegen infecties. Dit in tegenstelling tot de 

veelvuldig geïnfecteerde huid van AD-patiënt die gekenmerkt wordt door een laag niveau van hBD-2 

en hBD-3. 

 

 

In-vitro-onderzoek van Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate 

 

Om te kunnen aantonen dat Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate leidt tot een verhoging van de hBD-

2 en hBD-3 niveaus in de keratinocyten is in-vitro-onderzoek gedaan de aanwezigheid van hBD-2 en 

hBD-3 in de keratinocyten. Een toelichting op en beschrijving van dit in-vitro-onderzoek vindt u in 

de bijlage 2, achterin deze brochure. 

 

 

In-vivo-onderzoek van Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate 

 

Het effect van Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate is ook in vivo onderzocht, dus op de levende 

huid. Dit is gedaan bij 20 deelnemers in de leeftijd van 18-45 jaar. Hier zijn de specifieke 

verschijnselen (n=7) die worden veroorzaakt door, of in het bijzonder gerelateerd zijn aan acne, 

gemeten. In deze gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeksopzet is per persoon zowel placebo als 

niet-placebo tegelijk getest gedurende 28 dagen bij tweemaaldaagse applicatie.  

Hydratatie is gemeten met de Corneometer® CM850 en de aanwezigheid van sebum is gemeten met 

de Sebumeter® SM815. Daarnaast is de huid door een dermatoloog beoordeeld op gladheid, 

zachtheid, gelijkmatige structuur, poriegrootte, roodheid, puistjes en blackheads. Ook is de 

ervaring van de deelnemers van deze eigenschappen gemeten.  

Het betreft een dubbelblind placebo en gerandomiseerde onderzoeksopzet, waarbij gelijktijdig de 

placebo is toegepast op de andere zijde van het gezicht. Het resultaat is dat de toepassing van 

Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate een significante verbetering geeft op alle parameters, zowel 

voor de ervaring van de deelnemers alswel op grond van de beoordeling van een dermatoloog. 
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De foto’s op de volgende pagina’s laten de resultaten zien van vier verschillende vrijwilligers na 4 

weken tweemaaldaagse applicatie van een neutrale gel. Hierbij is 1 kant van het gezicht behandeld 

met deze gel waar de werkstof Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate in zit en is de andere kant 

behandeld met deze neutrale gel zónder werkstof (placebo).   

58%

50%
55%

76%

88%

77% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gladheid Zachtheid Gelijkmatige
structuur

Poriegrootte Roodheid Aanwezigheid
van puistjes

Aanwezigheid
van blackheads

Percentage verbetering op basis van beoordeling van dermatoloog

Placebo Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate



Pagina 30 van 91 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
c
e
ty

l 
D

ip
e
p
ti

d
e

-3
  

A
m

in
o
h

e
x
a
n

o
a
te

 
A

c
e
ty

l 
D

ip
e
p
ti

d
e

-3
  

A
m

in
o
h

e
x
a
n

o
a
te

 
P
la

c
e
b
o

 
P
la

c
e
b
o
 

1 

2 



Pagina 31 van 91 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
c
e
ty

l 
D

ip
e
p
ti

d
e

-3
  

A
m

in
o
h

e
x
a
n

o
a
te

 
A

c
e
ty

l 
D

ip
e
p
ti

d
e

-3
  

A
m

in
o
h

e
x
a
n

o
a
te

 
 

P
la

c
e
b
o

 
 

P
la

c
e
b
o

 

4 



Pagina 32 van 91 
 

Activum 2: Piroctone Olamine 

 

Piroctone Olamine heeft een grote affiniteit met de keratinerijke weefsels zoals de huid en is een 

veelgebruikt en veilig ingrediënt. De anti-bacteriële en schimmeldodende werking elimineert de 

pathogene (ziekmakende) werking van micro-organismen die vaak als een trigger werken of 

complicaties geven in de vicieuze cirkel van sommige huidziekten zoals atopische dermatitis, 

rosacea, contact dermatitis, seboroïsch eczeem of acne. De toevoeging van Piroctone Olamine 

completeert de antibacteriële werking van Phitex® ClearUp. 

 

 

Piroctone Olamine heeft een breedspectrumwerking en is bewezen effectief tegen de 

onderstaande bacteriën en schimmels: 

 

Grampositieve bacteriën: 

•Staphilococcus aureus 

•Micorcoccus luteus 

•Streptococcus pyogenes 

•Bacterie Subtilis 

 

Schimmels: 

•Microsporum canis 

•Trichophyton var. species 

•Candida albicans 

•Aspergillus niger 

•Malassezia species 

 

 

 

De veilige en huidvriendelijke formulering van Phitex® ClearUp 
 

De formulering van Phitex® ClearUp is volledig vrij van huidverzwakkende ingrediënten. Hieronder 

kunt u lezen waarom wij er bewust voor gekozen hebben om bepaalde (gebruikelijke) ingrediënten 

niet te formuleren in Phitex® ClearUp. 

 

 

Geurstoffen 

 

Binnen de marketing van cosmetica worden vaak vriendelijke bewoordingen gebruikt zoals: ‘Natuurlijke 

geurstoffen’ en ‘Hypoallergene parfum’. Uiteindelijk blijft het gewoon een slecht ingrediënt voor de 

verzwakte huid en is het niets anders dan een ‘Geurstof’, ’Parfum’ of ‘Fragrance’. 

  

Gramnegatieve bacteriën: 

•Escherichia Coli 

•Salmonella var. species 

•Proteus var. species Klebsiella var. species 

•Enterobacter var. species 

•Shigella flexneri 

•Pseudomonas aeruginosa 

•Haemophilus influenzae 

•Corynebacterium var. species 

•Pasteurella multocida 
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Geurstoffen doen niets voor het herstel van de huid, maar verzwakken de huid juist. Zij kunnen op 

termijn (soms na lange tijd en van de een op de andere dag) allergische reacties en irritatie veroorzaken. 

Hierdoor ontstaat er onder andere jeuk, met alle gevolgen van dien.   

Phitex® ClearUp is volledig geurloos en vrij van elke vorm van kleur- en geurstoffen.  

 

 

Alcohol 

  

Sommige soorten alcohol zijn niet goed voor de huid. In het begin ‘helpt’ een product met alcohol vaak  

(bijvoorbeeld tegen acne), maar na enkele weken droogt het de huid uit, omdat het de huid ontvet. 

Hierdoor gaat de huid als reactie meer talg aanmaken, met als gevolg dat acne juist erger wordt. Vanaf 

dat moment ontstaat er afhankelijkheid van de alcohol in het betreffende product. 

  

Daarnaast wekt alcohol de indruk dat het alles weer ‘schoon’ maakt. Wat feitelijk het geval is, is dat  

alcohol ook de gezonde en goede bacteriën doodt, waardoor de huid uit balans raakt en verder wordt 

verzwakt. Deze goede bacteriën zorgen er namelijk voor dat de huid een goede weerstand blijft houden. 

Het gevolg is een kwetsbare huid met een lage weerstand die alleen maar gevoeliger wordt voor 

ontstekingen en acne. Daarom is Phitex® ClearUp volledig vrij van elke vorm van alcohol. 

  

 

Parabenen 

 

Parabenen (en BHT’s) worden in veel producten toegepast als conserveermiddel en zijn niet 

kankerverwekkend. Toch is ervoor gekozen om geen parabenen te verwerken in Phitex® ClearUp. Dit 

heeft vooral te maken met allergene reacties die zich op termijn ontwikkelen op parabenen. Ook vonden 

wij parabenen in een product voor de onzuivere huid niet wenselijk, omdat parabenen onnodig de 

gevoelige huid kunnen irriteren. Ten slotte wijzen steeds meer onderzoeken erop dat veel soorten 

parabenen hormoonverstorend zijn. 

 

Dat maakt het logisch om binnen de formulering van Phitex® ClearUp te kiezen voor een ander 

conserveringsmiddel dat beter voor de huid is dan parabenen. Voor de conservering is daarom gekozen 

voor het bewezen veilige ‘Phenoxyethanol’. Dit veroorzaakt namelijk geen allergische reactie van de 

huid, ook niet op termijn. Een extra voordeel is (voor degenen die alsnog Phenoxyethanol afraden voor 

de huid), dat het Phenoxyethanol in Phitex® sowieso nooit in contact komt met de huid. Dit ingrediënt 

verdampt namelijk na het opsprayen van Phitex op het textiel. Daardoor is het verdwenen op het 

moment dat de huid in contact komt met het ingesprayde textiel.  

  

  

Propylene Glycol 

 

Propylene Glycol is goedkoop en wordt gebruikt om vocht te binden en de werkstoffen dieper in de huid 

te laten komen. Maar om dit mogelijk te maken verzwakt Propyleen Glycol de gezonde huidbarrière en 
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maakt de huid dunner. Daar beschadigt Propyleen Glycol de natuurlijke huidbarrière. De kans dat je huid 

op termijn allergisch of geïrriteerd reageert op deze stof, is groot. Propylene Glycol is een van de meest 

irriterende en huidverzwakkende stoffen die wij in de praktijk meemaken bij klanten. En hoger deze in 

de ingrediëntenlijst (INCI) staat, des te meer Propyleen Glycol er in het product zit. 

 

Phitex® ClearUp is volledig vrij van Propylene Glycol. In plaats daarvan hebben we gebruik gemaakt van 

Ecocert® gecertificeerde Propanediol. Ons Propanediol is een natuurlijk en goedwerkend alternatief en 

irriteert niet. Het wordt volledig gewonnen uit maïs en is mild voor de gevoelige huid. 

 

 

De zuurgraad van Phitex® ClearUp 

 

Ook al zijn de ingrediënten nog zo goed, het is belangrijk dat het product in een goede verpakking zit en 

een zuurgraad (pH-waarde) heeft die hetzelfde is als de pH-waarde van de huid en die is ongeveer 5,3. 

 

De huid is een klein beetje zuur (pH=5,3) omdat de slechte bacteriën op de huid niet kunnen overleven 

bij deze zuurgraad. De goede bacteriën, die op de huid aanwezig zijn om een gezonde weerstand te 

hebben, kunnen juist prima overleven bij deze zuurgraad van 5,3! Als een product een andere zuurgraad 

heeft als de huid, verandert de natuurlijke zuurgraad van de huid. Daardoor overleven de slechte 

bacteriën en gaan juist de goede bacteriën die hard nodig zijn, juist dood. Hierdoor verzwakt de huid en 

is deze meer bevattelijk voor ontstekingen. Ook genezen acnegerelateerde ontstekingen daardoor minder 

goed. Producten met glycol en salicyl hebben bijna altijd een pH-waarde die lager is dan die van de huid; 

een pH van 3,8. Want bij een huidneutrale-pH van 5,3 kunnen glycol en salicyl namelijk niet werkzaam 

zijn. Daarom bevat Phitex®  ClearUp geen zuren zoals glycol en salicyl. 

 

Phitex® ClearUp heeft een pH-waarde van ongeveer 5,3 en is daarom dus ideaal voor de huid. De 

natuurlijke zuurgraad van de huid wordt zo mooi in evenwicht gehouden. Daardoor blijft ook de gezonde 

huidbarrière intact die nodig is om kleine ontstekinkjes te genezen. 

 

 

De verpakking 

 

Phitex® ClearUp zit in een UV-werende pompverpakking voor een aseptische dosering. De werkstoffen 

zijn ingekapseld zodat deze niet kunnen bederven (oxideren) door zuurstof. Deze inkapseling is van 

dermate hoge kwaliteit dat deze zelfs na 4 jaar blootstelling aan de lucht (zuurstof) nog volledig intact. 
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Vaak werkt een huidproduct voor het ene of voor het andere huidprobleem. Dat komt doordat 

huidproducten gewoonlijk zijn gemaakt voor één specifiek huidprobleem. Bijvoorbeeld alleen 

voor roodheid, alleen voor eczeem, acne of alleen voor kleine huidonzuiverheden. In zo’n 

product zitten ingrediënten die slechts dat ene huidprobleem bestrijden. Phitex® ClearUp 

daarentegen, behandelt door zijn unieke werkingsmechanisme een breed scala aan 

huidproblemen. Hierdoor is een breed behandel- en indicatiespectrum gerealiseerd.  

 

 

Verschillende huidproblemen en de werking van Phitex® ClearUp 

 

Oorspronkelijk is Phitex® ClearUp ontwikkeld voor de acnegevoelige huid en voor de onzuivere huid, 

bijvoorbeeld in het geval van roodheid of kleine ontstekinkjes. Maar al snel bleek dat klanten het 

gingen toepassen voor andere huidaandoeningen. En met succes!  

 

Wij leggen echter pas een claim op de werking als dit betrouwbaar in vivo is getest, zoals wij dit 

gedaan hebben voor de acnegevoelige en onzuivere huid. Desondanks lichten wij graag toe waarom 

Phitex® ClearUp effectief kan zijn voor een aantal andere huidaandoeningen, omdat inmiddels veel 

klanten baat hebben gehad bij Phitex® ClearUp voor deze huidaandoeningen. Wij hebben goede 

resultaten gezien, mede op basis van voor- en nafoto’s voor onder andere: 

 

1) Acne 

2) Rosacea 

3) Huidirritatie  

4) Keratosis Pilaris 

5) Atopische dermatitis 

6) Sommige vormen van eczeem  

7) Roodheid en postinflammatoir erytheem 

8) Sommige schimmelaandoeningen van de huid 

9) Verbetering van de huidstructuur, zoals bij acnelittekentjes 

10) Een sneller herstel van huidtrauma na huidintensieve behandelingen 

 

1) Acne 

Zoals eerder aangegeven wijzen onze in-vivotesten uit dat Phitex® ClearUp effectief is voor de 

behandeling van acne. Zie hiervoor eerder gegeven uitleg en toelichting. 

 

 

 

 

W e l k e   h u i d p r o b l e m e n   k u n n e n    
b e h a n d e l d   w o r d e n   m e t   P h i t e x ®   C l e a r U p ?   
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2) Rosacea 

Bij rosacea is de barrièrefunctie van de bovenste laag van de huid (epidermis) aangetast en 

daardoor is de huid gevoeliger voor invloeden van buitenaf en kan er gemakkelijk een 

ontstekingsreactie ontstaan in de huid. In het geval van rosacea zou de Demodex mijt aanleiding 

geven tot ontstekingsvorming in de huid. Door de verminderde barrièrefunctie kan de huid zich 

minder goed weren tegen invloeden van buitenaf. De demodexmijt wordt in grote hoeveelheden 

aangetroffen op de huid van mensen met rosacea (met name type 1 en 2). De mijten vinden het fijn 

op een beschadigde huid en het lijkt erop dat de parasieten invloed hebben op het ontstaan en het 

verloop van klachten. De mijten zorgen voor een gevoelige geïrriteerde huid als de bacteriën die ze 

bij zich dragen een ontstekingsreactie veroorzaken op de huid en bij de vaatjes (couperose).  

 

Omdat Phitex® ClearUp de huidbarrière en de huidweerstand aanzienlijk versterkt, een 

antibacteriële werking heeft en schimmels doodt, is het aannemelijk te veronderstellen dat Phitex® 

ClearUp rosacea goed kan verminderen. Daarbij komt dat in tegenstelling tot antibiotica die vaak 

gebruikt worden voor rosacea, Phitex® ClearUp géén resistentie geeft tegen de betreffende 

bacteriën. 

 

3) Huidirritatie 

Huidirritatie ontstaat meestal door irriterende 

ingrediënten in huidverzorgingsproducten. Dit leidt altijd 

tot jeuk, waardoor er een neerwaartse spiraal ontstaat 

en waarbij de huid steeds verder verzwakt, met alle 

gevolgen van dien. Phidermica kiest ervoor om deze 

spiraal te doorbreken door de huidweerstand te 

verhogen. Daardoor nemen de ontstekingen en irritaties 

af en daardoor ook de jeuk. Omdat de jeuk afneemt 

wordt er minder gekrabd en krijgt de bovenste huidlaag 

(het epitheel) de kans om te herstellen.  

Daardoor verbetert de barrièrefunctie van de huid, ontstaan er minder makkelijk nieuwe 

ontstekingen en neemt de jeuk af, enzovoort. Daarom is het logisch te veronderstellen dat Phitex® 

ClearUp effectief is voor het verminderen van huidirritatie. Wel is het zaak om ook kritisch te kijken 

naar de huidverzorgingsproducten die naast Phitex® ClearUp gebruikt worden. Dat wil zeggen, ga na 

of daar irriterende, huidverzwakkende ingrediënten in zitten, en kies indien nodig voor andere, meer 

huidvriendelijke producten. 

 

4) Keratosis Pilaris 

Ook bij Keratosis Pilaris zien klanten goede resultaten door de behandeling met Phitex® ClearUp. Dit 

is logisch omdat deze huidaandoening wordt veroorzaakt in de haarzakjes. Omdat Phitex® ClearUp 

alléén de werkstoffen afgeeft, kunnen goed de haarzakjes bereikt worden. Als de werkstoffen 

eenmaal daar zijn, kan precies in het haarzakje een hogere weerstand worden opgebouwd. De 
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ontsteking kan op die bewuste plek aangepakt worden door een hogere weerstand, door een hogere 

concentratie van de Human Bodydefensines daar. 

 

5) Atopische dermatitis 

Atopische dermatitis doet zich voor indien wanneer genetisch gevoelige mensen worden blootgesteld 

aan bepaalde omgevingsfactoren hetgeen resulteert in immunologische reacties. Voorkomende 

omgevingstriggers zijn huisstofmijt, schimmels en Staphylococcus aureus kolonisatie op de huid als 

gevolg van een tekort aan antimicrobiële peptiden. Omdat juist Phitex® ClearUp een toename geeft 

van de antimicrobiële peptiden is het verklaarbaar waarom Phitex® ClearUp effectief is in de 

behandeling van Atopische dermatitis. Daarnaast pakt Phitex® ClearUp gericht schimmels aan en de 

bacterie Staphylococcus aureus. 

 

6) Sommige vormen van eczeem 

Er zijn verschillende vormen van eczeem. Klanten die hun eczeem hebben behandeld met Phitex® 

ClearUp konden Phidermica niet altijd duidelijk aangeven welke vorm van eczeem ter sprake was. 

Wel is het zo dat een aantal oorzaken van eczeem zich bijzonder goed lenen om effectief 

weggenomen te kunnen worden door Phitex® ClearUp. Veelal spelen de volgende factoren een 

belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van eczeem: 

▪ Jeuk, bijvoorbeeld seborroïsch eczeem en bijvoorbeeld bij nummulair eczeem en 

constitutioneel eczeem. Deze laatste is vaak een oorzaak weer van andere eczeemsoorten. 

▪ Schimmel, onder andere ook bij seborroïsch eczeem en acrovesiculeus eczeem. 

▪ Verzwakte huid en daardoor een verminderde weerstand van de huid 

▪ Uitdroging en jeuk van de huid, bijvoorbeeld bij asteatotisch eczeem en constitioneel 

eczeem 

Omdat Phitex® ClearUp het 

reguleren van de 

talgproductie verbetert, de 

hydratatie en de 

huidweerstand verhoogt, is 

het verklaarbaar dat 

Phitex® ClearUp effectief is 

voor eczeem. Ook spelen 

schimmels vaak een 

oorzakelijke rol bij eczeem.  

Omdat Phitex® ClearUp Piroctone Olamine bevat bestrijdt het direct een de schimmels die onder 

andere bij eczeem de oorzaak zijn. Van onze klanten hebben we mooie resultaten teruggekregen op 

basis van voor- en nafoto’s. Door Phitex® ClearUp toe te passen voor eczeem, blijkt het uit onze 

klantresultaten dat Phitex® ClearUp in staat is om eczeemklachten snel te doen afnemen. Op dit 

moment verrichten wij een onderzoekspilot voor eczeem om de resultaten van Phitex® ClearUp 

wetenschappelijk onderbouwd te kunnen aantonen. Op de foto hierboven ziet u het resultaat na 

slechts 6 dagen na behandeling met Phitex® ClearUp. 
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7) Roodheid en postinflammatoir erytheem 

Roodheid van de huid kan verschillende oorzaken hebben. Bijna altijd zijn (kleine) ontstekingen of 

onzuiverheden de oorzaak van roodheid. In sommige gevallen is een (tijdelijke) overbelasting van 

huid de oorzaak van post-inflammatoir erytheem (roodheid). Bijvoorbeeld na intensieve 

huidbehandelingen zoals fysieke of chemische peelings, laserbehandelingen, kleine esthetische 

ingrepen of na een periode van actieve acne. 

Omdat de huid zich wil herstellen verwijden de bloedvaatjes zich. Dit is dan zichtbaar aan de 

oppervlakte als ‘roodheid’. Ook in het geval van acne of een geïrriteerde huid is dit vaak het geval. 

De werkstoffen in Phitex® ClearUp  verhogen de natuurlijke weerstand van de huid, zonder de huid 

te irriteren. Hierdoor is het minder noodzakelijk dat de bloedvaatjes zich verwijden. Het gevolg is 

dat de roodheid aanzienlijk minder wordt. 

 

8) Sommige schimmelaandoeningen van de huid 

Dit verbetering die Phitex® ClearUp geeft voor schimmelaandoeningen is logisch te verklaren omdat 

Phitex® ClearUp Piroctone Olamine bevat dat wetenschappelijk bewezen een groot aantal soorten 

schimmels doodt. Omdat Phitex® ClearUp alleen de werkstof afgeeft in haar zuivere vorm, is de 

werking tegen schimmels ook nog eens heel effectief. 

 

9) Verbetering van de huidstructuur, zoals bij acne 

Omdat Phitex® ClearUp het defensinesniveau in de huid wetenschappelijk bewezen (in vitro en in 

vivo) verhoogt en tevens de biochemische functie van de huid hierin positief beïnvloedt, ontstaat er 

een versnelde stofwisseling en regeneratie van de huid. Door de versnelde regeneratie zal de 

huidstructuur verbeteren. 

 

10) Een sneller herstel van huidtrauma na huidintensieve behandelingen 

Huidintensitieve behandelingen zijn vaak kortdurend, maar wel intensief. Dit betekent dat de huid 

en met name het epitheel, dat voor bescherming zorgt en de verdedigingsbarrière waarborgt, 

tijdelijk beschadigd is en haar functie niet optimaal kan waarmaken. Door de stimulering van de 

aanmaak de defensines in de keratinocyten, waar Phitex® ClearUp voor zorgt, wordt het verzwakte 

epitheelweefsel ondersteunt in haar (verdedigings)functie. Daarom draagt Phitex® ClearUp bij aan 

een sneller herstel van huidtrauma na huidintensieve behandelingen.  
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Phitex® ClearUp  is een dermale textielspray. Dit betekent dat het product op textiel wordt 

gesprayd. Phitex® ClearUp gaat direct werken als de huid in contact komt met het ingesprayde 

textiel. Op dat moment worden de werkstoffen afgegeven en wordt de huid behandeld. 

Omdat Phitex® ClearUp werkt via textiel, kan makkelijk de huid van andere delen van het 

lichaam behandeld worden. Hieronder ziet u de aanwijzingen voor gebruik voor uw klanten. 

Deze handleiding voor de consument is ook te raadplegen op www.phitex.nl. 

 

 

Zijkanten gezicht en kingebied 
 

 

Wat spray je in? 

Spray alleen het gedeelte van je katoenen kussen(sloop) in waar je op ligt. 

Ben je gewend om 's nachts de bovenrand van je dekbed over je gezicht te trekken, of slaap je 

vooral op 1 kant? Spray dan ook het stukje in van de bovenrand van je dekbed dat in contact komt 

met je gezicht. Ook kan, indien van toepassing, een (zacht) katoenen mondkapje ingesprayd 

worden. 

 

Hoeveel sprays gebruik je? 

Gebruik ongeveer 10 sprays op 20 cm afstand voor je kussen als je op 1 kant van het kussen slaapt. 

1 spray is voldoende voor een oppervlakte van ruim 10x10 cm. Voor het mondkapje geldt, 1 à 2 

sprays per drie uur dat het mondkapje wordt gedragen. 

 

Hoe vaak spray je in? 

1 keer per week nadat je het gewassen en gedroogd hebt. 

 

Hoe lang doe je met 50 ml? 

Als je alleen je kussen insprayt (30x50 cm) doe je ongeveer 10-12 weken met 50 ml. 

 

 

Voorhoofd 
 

Wat spray je in? 

Om je voorhoofd te kunnen behandelen gebruik je een katoenen bandeau. 

Dit is een soort hoofdbandje dat kunt meebestellen bij je product. 

Hij zit comfortabel en zorgt voor goede productafgifte. 

Spray de binnenkant van de bandeau in (alleen het gedeelte dat in contact komt met je voorhoofd). 

Let goed op dat je de bandeau niet binnenstebuiten om doet, want dan zit de ingesprayde kant aan 

de buitenkant en dus niet op je huid en dan werkt het niet. 

D o s e r i n g   e n   g e b r u i k 

http://www.phitex.nl/
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Hoeveel sprays gebruik je?  

Gebruik 3-4 sprays op 20cm afstand. 1 spray is voldoende voor een oppervlakte van ruim 10x10 cm. 

 

Hoe vaak spray je in? 

1-2 keer per week nadat je het gewassen (40°) en gedroogd hebt (niet strijken). 

 

Hoe lang doe je met 50 ml? 

Ongeveer 3-4 maanden 

 

 

Rug 
 

Wat spray je in? 

Spray de binnenkant in van een katoenen T-shirt op het stuk dat in contact komt met je rug. 

 

Hoeveel sprays gebruik je? 

Gebruik ongeveer 8-10 sprays op 20cm afstand, afhankelijk van hoe groot het gedeelte is dat je wilt 

behandelen. 

1 spray is voldoende voor een oppervlakte van ruim 10x10 cm. 

 

Hoe vaak spray je in? 

Als je je ingesprayde T-shirt alleen 's nachts draagt, spray je het 1 keer per week in nadat je het 

gewassen en gedroogd hebt. 

Voor een sneller resultaat kun je ook dagelijks een gewassen T-shirt insprayen en overdag dragen en 

1 nacht aanhouden. Je gebruikt dan wel meer product. Als je dit wilt, mag dit, maar maximaal 1 

week lang, bij voorkeur de eerste week, als je start met je behandeling. 

 

Hoe lang doe je met 50 ml? 

Als je alleen een T-shirt voor de nacht insprayt doe je ongeveer 10-12 weken met 50 ml. 

Als de eerste week dagelijks je T-shirt insprayt en de weken daarna 1 keer per week, dan doe je 

met 50 ml ongeveer 6 weken. 

 

 

Borsten 
 

Wat spray je in? 

Spray de binnenkant van een katoenen bh in. 

Gebruik bij voorkeur een sport-bh die goed aansluit. 

 

Hoeveel sprays gebruik je? 
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Gebruik ongeveer 4-6 sprays (afhankelijk van je cupmaat) in totaal op 20cm afstand. 

1 spray is voldoende voor een oppervlakte van ruim 10x10 cm. 

 

Hoe vaak spray je in? 

Als je je ingesprayde bh alleen 's nachts draagt, spray je deze 1-2 keer per week in nadat je deze 

gewassen en gedroogd hebt. 

Voor een sneller resultaat kan je ook overdag een ingesprayde bh dragen. Omdat deze vaker 

gewassen en ingesprayd wordt gebruik je wel meer product. Als je dit wilt, mag dit maximaal 1 

week lang, bij voorkeur de eerste week, als je start met je behandeling. 

 

Hoe lang doe je met 50 ml? 

Als je alleen 's nachts een ingesprayde bh draagt doe je ongeveer 10-12 weken met 50 ml. 

Als je de eerste week ook overdag een ingesprayde bh draagt moet deze vaker gewassen en dus 

ingesprayd worden waardoor je ongeveer 6-8 weken doet met 50 ml. 

 

 

Billen 
 

Wat spray je in? 

Spray de binnenkant van je katoenen onderbroek (bij voorkeur een boxer) in voor het gedeelte dat 

in contact komt met de huid die je wilt behandelen. 

 

Hoeveel sprays gebruik je? 

Gebruik ongeveer 6 sprays in totaal op 20cm afstand. Dus 3 sprays per bil. 

1 spray is voldoende voor een oppervlakte van ruim 10x10 cm. 

 

Hoe vaak spray je in? 

Als je je ingesprayde onderbroek alleen 's nachts draagt, spray je het 2-3 keer per week in nadat je 

het gewassen en gedroogd hebt. 

Voor een sneller resultaat kun je ook dagelijks een gewassen en ingesprayde onderbroek overdag 

dragen en 1 nacht aanhouden. Je gebruikt dan wel meer product. Als je dit wilt, mag dit, maar 

maximaal 1 week lang, bij voorkeur de eerste week, als je start met je behandeling. 

 

Hoe lang doe je met 50 ml? 

Als je alleen 's nachts een ingesprayde onderbroek draagt doe je ongeveer 5 à 6 weken met 50 ml. 

Als de eerste week dagelijks je onderbroek insprayt en de weken daarna 1 keer per week, dan doe 

je met 50 ml ongeveer 2 à 3 weken. 
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Te 

behandelen 

gebied 

 

 

Wijze van 

applicatie 

(1x per week 

na wassen) 

 

Aantal 

cm2 

 

Aantal 

sprays 

 

Verbruik 

in weken 

(50ml)** 

 

Zijkanten 

gezicht en 

kingebied 

 

 

Kussen 

(onderste 2/3  

gedeelte) 

 

1500-

1600 

 

9-10 

 

10-12 

   

Zijkanten 

gezicht en 

kingebied + 

voorhoofd 

 

 

Kussen 

(onderste 2/3  

gedeelte) + 

bandeau 

 

1550-

1650 

 

11-12 

 

8-9 

 

Voorhoofd 

 

 

Bandeau 

 

50 

 

3 

 

33 

 

 

Borsten  

 

 

Binnenkant 

Sport-bh 

(katoen) 

 

 

300-

350 

 

2*-4 

 

25-50 

*7 

 

Rug 

 

 

Binnenkant T-

shirt rugzijde 

 

 

1500-

1600 

 

9-10 

 

10-12 

 

Billen 

 

Binnenkant 

onderbroek 

(katoen) 

achterzijde 

 

 

350-

525 

 

4*- 6 

 

17 

4* 

 

* Bij dagelijkse applicatie (eenmaal daags wassen en insprayen) 

 

** Phitex® ClearUp is verkrijgbaar in 50ml en 100ml 

 

 
 
 
 
 

T o e l i c h t i n g 

De juiste dosering van Phitex® 

ClearUp voor een optimale afgifte 

is 1 spray (0.5 ml) per 160 cm2 

voor het te behandelen textiel.  

Sprayafstand is ongeveer 20 cm. 

 

Voor het behandelen van een 

hoofdkussen bijvoorbeeld, voor 

het gedeelte dat in contact komt 

met de gezichtshuid (55x30 cm) 

zijn ongeveer 10 spraydoseringen 

nodig. Behandelverbruik van  

50 ml product is 10-12 weken bij 

eenmaal per week aanbrengen. 

 

Voor de verschillende gebieden 

van de te behandelen huid is 

hiernaast de dosering en 

verbruiksduur van 50 ml product 

aangegeven.  

 

Er is van uitgegaan dat het textiel 

’s nachts gedragen wordt of 

anderszins voor behandeling 

wordt aangewend en eenmaal per 

week wordt gewassen en dat het 

daarna opnieuw wordt ingesprayd. 

 

*Gezien het feit dat een t-shirt, 

bh en onderbroek overdag 

gedragen worden, kan overwogen 

worden om dit textiel dagelijks in 

te sprayen na het wassen voor een 

sneller resultaat. Dit mag 

maximaal 1 week en bij voorkeur 

bij aanvang behandeling 
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De resultaten van Phitex® ClearUp zijn zeer goed. Inmiddels plaatsen 

onze klanten uit zichzelf een review, op hun website, blog of 

Instagram. Dit zien wij als een groot compliment voor ons product. 

Daarnaast heeft de wetenschappelijk-kritische reviewsite Beauty-

Review.nl heeft Phitex® ClearUp zelfs beoordeeld als beste product 

voor de acnegevoelige en onzuivere huid en is Phitex® ClearUp 

genomineerd voor de categorie ‘Beste cosmeceutical’ door de jury van 

de Dutch Beauty Award verkiezing en is genomineerd voor de 

‘Professional Beautyproduct of the Year’ verkiezing,  

door de Beauty Trade Professionals. 

 

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. Maar ook van professionals, die Phitex® inmiddels onmisbaar vinden binnen hun 

behandelregime. Ook op het internet zijn inmiddels vele positieve klantervaringen en reviews te 

lezen over Phitex®. 

 
 

Let op! 
 
Belangrijk te vermelden is dat het product goed, dus volgens de aanwijzingen voor gebruik, moet 

worden toegepast. Als het product bijvoorbeeld wordt overgedoseerd, regenereert de huid te snel, 

waardoor schilfering en roodheid kunnen ontstaan (dit komt omdat Phitex® ClearUp een krachtig 

product is dat de regeneratie en stofwisseling van de huid versnelt). En als het op zijde wordt 

aangebracht, of als het wordt toegepast bij Acne excoriée des jeunes filles zal het geen resultaat 

geven. Zo zijn er meer redenen waardoor een beoogd resultaat uitblijft. Daarom adviseren wij u om 

goed kennis te nemen van de aanwijzingen voor gebruik en kennis te nemen van de omstandigheden 

waaronder niet of onvoldoende werkt. 

 

Deze informatie leest u in de aanwijzingen voor gebruik. Niet alleen ú als huidprofessional dient 

hiervan op de hoogte te zijn, maar u dient vooral uw klant goed te informeren over deze zaken én 

na te gaan of uw klant uw toelichting begrepen heeft. Als u tegen dingen aanloopt die onduidelijk 

zijn, of vragen heeft die niet in deze informatiebrochure genoemd staan, dan kunt u altijd contact 

opnemen met ons, Phidermica, wij helpen u graag.  

 

 

 

 

K l a n t r e s u l t a t e n     
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Resultaten 
 
Op de volgende pagina ziet u een aantal resultaten van onze klanten die hun huid hebben 

behandeld met Phitex® ClearUp. De indicatie waarvoor Phitex® ClearUp is gebruikt staat veelal 

volgens de Provoke-methode omschreven. Ook wordt aangegeven hoeveel product de klant heeft 

gebruikt en hoe lang. Meer resultaten en voor- en nafoto’s vindt u op de site van Phidermica. 

 
 
Indicatie: 

Vrouw, 22 jaar, sinds anderhalf jaar, maandelijks fluctuerend, lichenificatie op de wangen, kin en 

nek, waardoor zowel confluerende als discrete erythemateuze gebieden aanwezig en met name op 

de kin korstvorming à 4 cm – 6 cm. Vermoedelijk veroorzaakt door het gebruik van producten met 

irriterende en of allergieopbouwende ingrediënten.  

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 12 weken 's nachts. Toegepast op kussen.  

Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

3x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 

Klant bleek (over)gevoelig voor irriterende ingrediënten in haar cosmetica. Daarop is haar cosmetica  

gestaakt bij aanvang behandeling. Het resultaat is daarom niet alleen toe te schrijven aan het 

gebruik van Phitex® ClearUp, maar ook aan het vermijden van huidverzwakkende producten. 
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Indicatie: 

Vrouw, 15 jaar, vanaf het 13e levensjaar tientallen licht- tot felrode, erythemateuze niet 

wegdrukbare laesies en pustels, 3 mm-10 mm, onregelmatig van vorm en nauwelijks verheven, 

uitgebreid over de gehele rug, maar met name op het schoudergebied. Cyclusgebonden frequentie. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 8 weken 's nachts. Toegepast op T-shirt. De 

eerste week dagelijks een T-shirt ingesprayd en overdag gedragen. Geen gelijktijdig gebruik van 

andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 100 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten 

behandeling €132,-. 

 

Bijzonderheden: 

3x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 
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Indicatie: 

Vrouw, 12 jaar, vanaf het 11e levensjaar talloze lichtrode, gelige, licht verheven bolronde pustulas 

en comedonen à 1 mm – 3 mm, geheel verspreid op de bovenrug. Wisselende, cyclusgebonden 

frequentie.  

 

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. 

Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

Gezien de jonge leeftijd werd expliciet aangegeven dat het gebruiksgemak een groot voordeel was. 

Klant heeft 1x per week haar T-shirt ingesprayd en 's nachts gedragen. 

 

 

 

 

 

 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 
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Indicatie: 

Vrouw, 23 jaar, sinds 4 maanden, wegdrukbare, lichtrode, deels confluerende en grillige plekjes op 

de borst à 1 cm – 2 cm gepaard met jeuk en gelichenificeerde gebieden. Vermoedelijk is hier sprake 

van een huidschimmel.  

 

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. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® 

ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

1x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. Klachten zijn weggebleven na 

behandeling. Niet aantoonbaar is of dit wegblijven toe is te schrijven is aan Phitex® ClearUp. 
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Indicatie: 

Vrouw, 23 jaar, sinds een half jaar erythemateuze, onscherp begrensde gebieden rondom de mond 

en op de kin, met een onregelmatige structuur en intensiteit, cyclusafhankelijke prevalentie en af 

en toe sprake van jeuk. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van 6 weken. Toegepast op kussen. Geen gelijktijdig 

gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale 

kosten behandeling €76,-. 

 

Bijzonderheden: 

Klant heeft eenmaal contact gehad met Phidermica om een allergie voor de cosmetica die zij 

gewend is om te gebruiken, uit te sluiten. Na 3 weken was er al een bevredigend resultaat. 

Behandeling is tot 6 weken gecontinueerd. Geen andere huidproducten gebruikt tijdens de 

behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 
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Indicatie: 

Vrouw, 18 jaar, sinds het 7e levensjaar gediagnostiseerd met Keratosis Pilaris. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp  voor een periode van: 12 weken 's nachts. Toegepast op shirt met 

lange mouwen.  

Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 100 ml Phitex® ClearUp . Totale kosten behandeling €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. 
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Indicatie: 

Man, 16 jaar, vanaf 14e levensjaar tientallen matig scherpbegrensde noduli, cutaan en subcutaan op 

de wangen, 1-3 mm, lichtrood van kleur. Geneest meestal met littekenvorming en berust op een 

proliferatieve ontsteking veroorzaakt door de propionibacterium acnes. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp  voor een periode van: 8 weken 's nachts. Toegepast op twee zijden 

van het kussen. (Klant draait namelijk zijn kussen ’s nacht uit gewoonte) Ook is de bovenrand van 

zijn dekbed ingesprayd, voor het stukje dat in aanraking komt met zijn gezicht (de klant slaapt met 

name op de linkerzijde van het hoofd)Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of 

behandelingen. Totaal verbruik 1x 100 ml Phitex® ClearUp . Totale kosten behandeling €132,- 

 

Bijzonderheden: 

De klant draait uit gewoonte ‘s nachts zijn kussen, dus er zijn twee kanten van het kussen 

ingesprayd. Op de foto is goed te zien dat de klant met name op zijn linker zijde slaapt. Deze zijde 

is meer in contact gekomen met het kussen en daarom is het resultaat beter dan het resultaat van 

de rechterzijde. Heeft 2x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 

Phitex® ClearUp 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 
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Indicatie: 

Vrouw, 32 jaar, vanaf na de zwangerschap talloze lichtrode, licht verheven bolronde pustulas en 

comedonen à 1 mm – 3 mm, geheel verspreid op de rug, gepaard gaand met jeuk en pijnsensaties.  

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 6 weken 's nachts. Toegepast op T-shirt. De 

eerste week dagelijk een T-shirt ingesprayd en overdag aangehouden. 

Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 100 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €132,- 

 

 

Bijzonderheden: 

Heeft diverse drogisterijproducten geprobeerd en homeopathische producten, maar zonder 

resultaat. Naast het verminderen van de kleine ontstekinkjes op haar rug, benoemt de klant ook een 

vermindering van haar onzekerheden over haar lichaam. Omdat het de rug betrof had de klant een 

uitgesproken waardering voor juist het grote gebruiksgemak van Phitex® ClearUp. 
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Indicatie: 

Vrouw, 28 jaar, sinds anderhalf jaar, maandelijks fluctuerend, lichenificatie op de wangen, kin en 

nek, waardoor zowel confluerende als discrete erythemateuze gebieden aanwezig en in het geheel 

een verzwakte huid met lichte irritatie en jeuk. Vermoedelijk veroorzaakt door het gebruik van 

producten met irriterende en of allergieopbouwende ingrediënten.  

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van (slechts): 4 weken 's nachts. Toegepast op 

kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

1x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 

Klant heeft een bovengemiddeld make-up-gebruik, mede door haar baan en leek (over)gevoelig voor 

irriterende ingrediënten in haar (diverse) cosmetica. De klant heeft geen verandering gebracht in 

haar reguliere cosmeticagebruik en skincareroutine gedurende de behandeling met Phitex® ClearUp. 
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Indicatie: 

Vrouw, 19 jaar, vanaf het 16e levensjaar tientallen lichtrood tot felrood, erythemateuze niet 

wegdrukbare laesies, 3mm-10mm, onregelmatig van vorm en nauwelijks verheven, uitgebreid over 

de gehele wangen met onregelmatige ontstekingen. Helaas wél acne excoriée des jeunes filles 

gediagnostiseerd. Wisselende, cyclusgebonden frequentie. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 12 weken 's nachts. Toegepast op kussen.  

Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden met een uitgebreid persoonlijk advies en 

begeleiding door Phidermica om haar acne excoriée des jeunes filles onder controle te krijgen. 

Daarnaast had de klant zich een bovengemiddeld intensieve skincareroutine toegeëigend met meer 

dan 25 handelingen/producten per dag. Deze heeft zij volledig stopgezet en er zijn adviezen 

gegeven om haar acne excoriée des jeunes filles beter onder controle te krijgen. Om deze redenen 

is het bovenstaande resultaat pas bereikt na 12 weken in plaats van (zoals gebruikelijk) 6-8 weken 

Het resultaat is niet volledig maar wel ten dele toe te schrijven aan de werking Phitex® ClearUp. 

 

 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 
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Indicatie: 

Vrouw, 22 jaar, sinds drie jaar, maandelijks fluctuerend, lichenificatie op de wangen, kin en nek, 

waardoor zowel confluerende als discrete erythemateuze gebieden aanwezig en in het geheel een 

verzwakte huid met lichte irritatie en jeuk en verhoogde talgproductie. Vermoedelijk veroorzaakt 

door het gebruik van producten met irriterende en of allergieopbouwende ingrediënten.  

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van (slechts): 4 weken 's nachts. Toegepast op 

kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,- 

 

Bijzonderheden: 

1x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies. 

Klant heeft een bovengemiddeld intensief make-up-gebruik, mede door haar baan en leek 

(over)gevoelig voor irriterende ingrediënten in haar (diverse) cosmetica. De klant heeft geen 

verandering aangebracht in haar reguliere cosmeticagebruik en skincareroutine gedurende de 

behandeling met Phitex® ClearUp. 
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Indicatie: 

Man, 24 jaar, vanaf het 17e levensjaar talloze felrode, duidelijk verheven pustulas en comodonen à 

1 mm – 7 mm, geheel verspreid op de bovenrug. Sterk verhoornde huid waarvoor eerst eenmalig een 

Jessner-peeling (3 lagen) is aangebracht om de huid ‘open te zetten’ en Phitex® ClearUp goed te 

kunnen laten inwerken. 

 

Toepassing:  

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 16 weken 's nachts. Toegepast op T-shirt, 

waarbij de eerste week dagelijks een ingesprayd T-shirt is gedragen. Geen gelijktijdig gebruik van 

andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 2x 100 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten 

behandeling €264,- (exclusief kosten Jessner-peeling) 

 

 

Bijzonderheden: 

Bij de klant is nagevraagd of er anabole steroïden ter sprake zijn, dat is niet het geval volgens de 

klant. Voorafgaand aan de behandeling met Phitex® ClearUp is Jessner-peeling 3-laags gegeven om 

de huid ‘open te zetten’ om Phitex® ClearUp voldoende in de huid te kunnen laten komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phitex® ClearUp Phitex® ClearUp 
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Indicatie: 

Vrouw, 15 jaar, sinds drie jaar, maandelijks fluctuerend, lichentificatie op de wangen en kin, 

waardoor zowel confluerende als discrete erythemateuze gebieden aanwezig en in het geheel een 

verzwakte huid met lichte irritatie en jeuk en een verhoogde talgproductie.  
 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 8 weken 's nachts. Toegepast op kussen. Geen 

gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. 

Totaal verbruik 1x 50 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling €76,-. 

 

Bijzonderheden: 

1x contact gehad met Phidermica voor aanvullend advies 
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Indicatie: 

Vrouw, 30 jaar, sinds enkele maanden eczeem in de elleboogholtes, gepaard met roodheid, jeuk en 

droogheid van de huid. 

 

Toepassing: 

Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van 6 dagen 's nachts. Toegepast op een stukje 

katoenen textiel dat gefixeerd is op de huid met een elastisch verband (Tubigrip®). Dosering 1 spray 

per elleboogsholte. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal 

verbruik 1x 1 ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 1,50. 

 

Bijzonderheden: 

In de dagen van behandeling met Phitex® ClearUp hebben er geen veranderingen plaatsgevonden in 

levensstijl, gewoonlijk productgebruik en zijn er geen veranderingen ontstaan in de psychische 

omstandigheden (zoals stress bijvoorbeeld). Achteraf is de klant geadviseerd om gewoon ’s nachts 

een katoenen T-shirt met lange, goed aansluitende mouwen aan te hebben. Dit is namelijk 

makkelijker dan de manier waarop de klant het nu gedaan heeft.  
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Uw voordelen 
en praktische 

tips 
 

3 

 

Voorkomende vragen van klanten 

Uw behandelingen en  
Phitex® ClearUp 

Wanneer werkt  
Phitex® ClearUp niet? 
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Phitex® ClearUp is een aantrekkelijk product om op te nemen in 

uw assortiment. Naast het feit dat uw klant tevreden zal zijn 

met de resultaten, geeft Phitex® ClearUp ook voor uw 

onderneming talloze voordelen. Hieronder leest u er een aantal. 

Wat fijn is om te weten, is dat u Phitex® ClearUp gewoon kunt 

inzetten naast de thuisproducten die uw klant al gebruikt.  

 

Omdat Phitex® ClearUp breed toepasbaar en inzetbaar is en voor de huid van verschillende 

delen van het lichaam kunt u een groter deel van uw potentiële klantengroep bereiken. Hierdoor 

kunt u uw behandelaanbod uitbreiden zonder moeite of extra tijdsinvestering. 

 

 

Uw voordelen: 
 

Accelerator van professionele behandelingen 

 

Phitex® ClearUp is een uitstekende accelerator voor al uw huidbehandelingen. Dit komt doordat 

Phitex® ClearUp de weerstand en daardoor het herstelvermogen van de huid aanzienlijk verhoogt. 

Daardoor wordt het resultaat van uw behandeling verbeterd.  

 

Een tweede effect dat Phitex® ClearUp geeft is het verlagen van de downtime bij huidintensieve 

behandelingen. Denk hier bijvoorbeeld aan laserbehandelingen, acnebehandelingen, 

peelingsbehandelingen en microneedling. Door de hersteltijd te verkorten neemt de tevredenheid 

van de klant over uw behandeling toe.  

 

De klant zal sneller herstellen van huidtrauma na behandeling en eerder resultaat zien van uw 

behandeling. Dit komt doordat Phitex® ClearUp een verhoging geeft van de defensinesniveau’s 2 en 

3 in de keratinocyten. Deze defensines zijn verantwoordelijk voor de weerstand en het 

herstelvermogen van de huid. Het is wetenschappelijk en klinisch bewezen dat Phitex® ClearUp 

deze defensinesspiegel aanzienlijk verhoogt.  

 

 

Resultaatverbetering van thuisproducten 

 

Daarnaast wilt u natuurlijk een maximaal resultaat zien van de thuisproducten die uw klant van u 

gebruikt. Dit, omdat als uw klant meer tevreden is over de thuisproducten, uw klant daardoor vaker 

een herhaalbestelling doet. Door Phitex® ClearUp te combineren met de producten voor 

thuisgebruik wordt het effect van de thuisproducten vergroot. Phitex® ClearUp zorgt namelijk voor 

een versnelde regeneratie van de huid en de stofwisselingsprocessen die daarin plaatsvinden. 

 

U w   b e h a n d e l i n g e n   e n   P h i t e x ®   C l e a r U p 
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Omdat Phitex® ClearUp een 100% cosmeceutical is kan het de functie van de huid positief 

beïnvloeden. Phitex® ClearUp doet dat op zo’n manier dat de huid sneller regenereert en daardoor 

intensiever de werkstoffen van uw huidverzorgingsproducten kan opnemen. Hierdoor is uw klant 

meer tevreden over de producten die hij naast uw behandeling gebruikt en zal hier ook een beter 

resultaat van ondervinden. 

 

 

Reactie op thuisproducten 

  

Soms komt het voor dat klanten 

niet ideaal reageren op sommige 

(huidverzwakkende) ingrediënten 

van uw producten of op producten 

die de klant elders heeft gekocht. 

Dat houdt in dat de huid reageert 

op deze ingrediënten met irritatie 

of jeuk aan de huid. Vaak uit zich 

dit in de huidverzwakkende cyclus 

die hiernaast staat afgebeeld. 

 

 

Omdat Phitex® ClearUp de weerstand van de huid verhoogt, minimaliseert u de eventuele 

bijeffecten van de thuisproducten. 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 huid-pH-neutraal is, waardoor de 

natuurlijke zuurgraad van de huid wordt verstoord. Misschien treft u een of meerdere van deze 

ingrediënten ook wel aan op de INCI van de thuisproducten van uw klanten. 

 

 

Behandeltrouwheid van tieners  

 

Phitex® ClearUp geeft door het grote gebruiksgemak een verhoogde compliance 

(behandeltrouwheid) bij tieners. Vaak is het lastig voor hen om alle voorschriften van hun 

thuisproducten consequent op te volgen. Ook het meerdere keren per dag aanbrengen kan een 

obstakel zijn en het resultaat van uw totale behandeling uiteindelijk negatief beïnvloeden. Bij het 

dagelijks moeten behandelen van de rug met een crème, zalf of lotion is de behandeltrouwheid 

vaak laag bij tieners. Phitex® ClearUp kan hierbij een uitkomst zijn en kan in combinatie met de 

thuisproducten en uw behandelingen worden gebruikt. Omdat Phitex® ClearUp maar 1 keer per 

week hoeft aangebracht te worden is een continue en stabiele activaspiegel gewaarborgd tijdens de 

behandeling van hun problematiek. Hierdoor wordt het resultaat van uw behandelingen aanzienlijk 

verbeterd. Is uw klant een ouder van een tiener? Dan is Phitex® ClearUp natuurlijk de perfecte 

upselling, want bijna iedere tiener heeft acne en ondergaat liever geen behandeling(en). 
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Breedspectrumbehandeling van externe agentia 

Ten slotte geeft Phitex® ClearUp bescherming tegen een breed spectrum van bacteriën en 

schimmels. Deze agentia vormen vaak een risico op verdere huidverzwakking bij bijvoorbeeld juist 

de acnegevoelige huid. Phitex® ClearUp is een van de weinige producten voor huidbehandeling die 

Piroctone Olamine bevat, een veilig ingrediënt voor de huid, dat effectief ongewenste schimmels 

bestrijdt. Door deze aan te pakken kan de huidflora weer snel in balans gebracht worden, waardoor 

alle weerstand van de huid kan worden aangewend om bijvoorbeeld de acnegerelateerde 

symptomen te bestrijden. Hierdoor krijgt uw klant een sneller en in brede zin, beter resultaat. Een 

groot voordeel voor u als huidprofessional is dat u niet precies hoeft te weten welke agentia van 

invloed zijn, omdat Phitex® ClearUp werkt voor een breed scala aan bacteriën en schimmels en 

Phitex® ClearUp daardoor vrijwel altijd een mooi resultaat geeft bij uw klant, ongeacht welke 

agentia het huidprobleem veroorzaken. Heel handig dus als u vastloopt in een casus, waarbij de 

oorzaken van het huidprobleem onduidelijke zijn. 
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Ondanks dat Phitex® ClearUp een zeer eenvoudig te gebruiken product is, kan het zijn dat uw 

klanten vragen hebben over de toepassing. Veel voorkomende vragen met het antwoord staan 

hieronder. Met deze handige hand-out heeft u altijd een pasklaar antwoord paraat om uw 

klant de juiste informatie te geven, wel zo makkelijk en vooral klantvriendelijk. Staat uw 

vraag er toevallig niet bij? Contacteer ons dan gerust, wij helpen u graag. Als u een complexe 

huidtherapeutische of medische casuïstiek heeft in relatie tot Phitex® ClearUp, neem dan 

contact op met Phidermica (info@phidermica.nl). Wij hebben inmiddels jarenlange ervaring en 

hebben honderden ‘probleemcasussen’ begeleid. 

Vragen over het gebruik 

Hoe moet ik Phitex® ClearUp aanbrengen? 

Dit staat beschreven in de aanwijzingen voor 

gebruik die bij het product zitten, op de 

website van Phidermica en van Phitex® en in 

deze brochure onder ‘Dosering en gebruik’. 

Mag ik de werking versnellen door het direct 

op de huid aan te brengen? 

Nee, u mag het product niet direct 

aanbrengen op de huid! Als u dit doet kan dit 

geen kwaad voor de huid, maar het product 

zal niet werken voor uw huidprobleem. 

Hoe vaak moet ik Phitex® ClearUp 

aanbrengen? 

In principe 1 keer per week als u het tijdens 

de nacht gebruikt. Bijvoorbeeld uw kussen of 

T-shirt. Als u gewend bent om deze vaker dan 

een keer in de week te wassen, verschonen, 

mag u het vaker insprayen nadat het 

gewassen is. We raden dan wel aan om 

minder sprays per keer toe te passen, op zo’n 

manier dat u over een hele week genomen 

maximaal in het totaal 12 sprays gebruikt. U 

mag uw kussensloop NIET dagelijks insprayen. 

Dit kan roodheid en/of schilfering geven van 

de huid, omdat deze dan te snel gaat 

regenereren. Omdat Phitex®  ClearUp een 

krachtig product is, versnelt het onder andere 

de stofwisseling in de huid. Dit leidt tot een 

versnelde regeneratie waardoor het epitheel 

wordt vernieuwd en afgestoten. Dit is de 

reden dat bij overdosering schilfering kan 

ontstaan.  

Een uitzondering is het gebruik bij rugacne of 

de behandeling van de billen, omdat dit een 

ander type huid is dan de gezichtshuid. Hier 

mag u alléén de eerste week dagelijks uw T-

shirt of onderbroek insprayen en dan overdag 

en ’s nachts aanhouden. Daarna dient u uw 

rug of billen alleen nog ’s nachts te 

behandelen en dus 1 keer per week. 

Wanneer moet ik Phitex® ClearUp gaan 

gebruiken als ik het wil gebruiken voor een 

intensieve huidbehandeling, zoals laser, 

peeling of microneedling? 

Bij voorkeur 4 weken voorafgaand aan de 

behandeling tot 4 weken of langer na de 

behandeling. 

Wat als ik alleen maar op mijn linker- of 

rechterzijde slaap? 

Spray dan de bovenrand van uw dekbed in die 

u ‘s nachts een beetje over uw gezicht trekt.

Zo kan de kant van uw gezicht die niet in

contact komt met het kussen ook in aanraking

gebracht worden met het product.

Wat als ik alleen maar op mijn rug slaap? 

Als u alleen op uw rug slaapt komt uw 

gezichtshuid niet in aanraking met het 

ingesprayde kussen. Voor de behandeling van 

de onderkant van uw gezicht zou u de 

bovenrand van het dekbed kunnen insprayen 

en iets over het gezicht trekken tijdens de 

slaap. Ook kunt u zich tijdens de behandeling 

aanwennen om op de zij te slapen. Natuurlijk 

V o o r k o m e n d e   v r a g e n   v a n   k l a n t e n 
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kunt u uw voorhoofd gewoon behandelen door 

gebruik te maken van een bandeau. 

Hoe moet ik het gebruiken als ik op vakantie 

ga? 

Als u in een hotel slaapt waar ze dagelijks uw 

kussensloop verschonen, neem dan uw eigen 

kussensloop mee en gebruik die. Eventueel 

kunt u hem van te voren insprayen en met de 

ingesprayde kanten tegen elkaar 

aangevouwen opvouwen. 

Wat als de bandeau niet goed blijft zitten 

tijdens de nacht? 

Probeer de bandeau strakker te stellen, of 

neem anders contact op met uw 

huidprofessional, dan kijken wij hoe we dit 

kunnen oplossen. Natuurlijk kunt u ook 

gewoon een ander soort hoofdbandje 

proberen dat beter blijft zitten. Let er wel op 

dat het hoofdbandje altijd van katoen is, of 

tenminste 80% katoen bevat. 

Mijn voorhoofd krijgt geen verbetering, 

terwijl ik wel met een bandeau slaap, hoe 

kan dat? 

Misschien sprayt u de buitenkant van de 

bandeau in, in plaats van de binnenkant die in 

aanraking komt met uw huid. Ook kan het zijn 

dat u wel de binnenkant insprayt, maar de 

bandeau per ongeluk binnenstebuiten 

omdoet. 

Mag ik wasverzachter gebruiken als ik het 

textiel dat ingesprayd wordt was? 

Ja, dat mag en heeft geen effect op de 

werking van Phitex® ClearUp. 

Ik wil voor mijn rugacne niet de hele week 

hetzelfde T-shirt voor de nacht dragen, maar 

tussendoor wassen. Moet ik het dan opnieuw 

insprayen? 

Ja, volgens aanwijzingen voor gebruik. 

Wanneer mag ik stoppen met de behandeling? 

U mag altijd stoppen met de behandeling, dat 

kan geen kwaad. Wel kan het zijn als u stopt 

dat de klachten weer terugkomen. Als u even 

gestopt bent en wilt toch weer opnieuw 

beginnen, dan kan het opnieuw weer een paar 

weken duren voordat het product weer 

optimaal werkzaam is. Het beste is dus om de 

behandeling niet te onderbreken. 

Wat moet ik doen als ik het vergeten ben om 

te gebruiken? 

Zie ook de vraag hierboven. Als u vergeten 

bent om bijvoorbeeld uw kussensloop in te 

sprayen, kunt u dit alsnog doen met de 

voorgeschreven dosering. 

Mag ik het gebruiken als ik zwanger ben of 

zwanger wil worden? 

Ja. 

Mag ik mij opmaken als ik Phitex® ClearUp 

gebruik? 

Ja dat mag zoals u gewend bent. De 

werkstoffen zijn ’s nachts al opgeslagen in de 

huid en zijn gewoon overdag nog actief en het 

maakt niet uit of er make-up gebruikt wordt. 

Let er wel op dat u binnen uw skincareroutine 

geen producten gebruikt met 

huidverzwakkende ingrediënten, want dit kan 

het resultaat van Phitex® ClearUp negatief 

beïnvloeden. Maar, u mag geen producten op 

uw huid doen vóórdat u gaat slapen. 

Ik draai uit gewoonte mijn kussen terwijl ik 

slaap, hoe moet ik nu mijn kussen 

behandelen? 

In dat geval sprayt u ook de andere kant van 

het kussen in en eventueel het stukje 

hoeslaken onder uw kussen. 

Als ik ‘s ochtends mijn gezicht was, was ik 

het product er dan af? 

Nee, want het product is dan al helemaal IN 

uw huid gekomen en kan er niet meer 

afgewassen worden. 

Hoe weet ik wanneer ik kan stoppen met de 

behandeling? 

Wanneer de klachten over zijn en de huid 

voldoende is hersteld. Wij raden het af om in 

een keer te stoppen, dus bij voorkeur 

afbouwen. Bijvoorbeeld door het aantal 

sprays per dosering elke week met 1 spray af 

te bouwen. Op het moment dat uw 

huidonzuiverheden weer terugkomen, kunt u 

altijd de dosering weer verhogen. 

Voor vrouwen bij wie de onzuiverheden of 

acne cyclusgebonden zijn, raden wij aan om 

het product alleen te gebruiken gedurende de 

twee weken rondom de menstruatieperiode.  
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Moet ik het product koel bewaren? 

Het product dient onder 24°C bewaard te

worden, maar NIET in de koelkast. 

Moet ik schudden voor gebruik? 

Nee, dat is niet nodig. 

Hoe moet ik mijn gezicht reinigen voor de 
nacht? 

Met een milde olievrije Cleanser en eventueel 

daarna afdoen met een toner. Daarna met 

water afspoelen en droogdeppen met een 
zachte handdoek. Het is belangrijk dat de 

huid volledig ‘open’ is zodat de werkstoffen 

in de huid kunnen komen. Geen nachtcrème 

gebruiken voor het slapen. 

Kan en mag ik het ook overdag gebruiken? 

Ja, zie het hoofdstuk ‘Dosering voor gebruik’. 

Mag het product gebruikt worden voor 

kinderen onder de drie jaar? 

Wij hebben hier geen klachten over gekregen, 

maar het product is niet specifiek ontwikkeld 

voor kinderen onder de drie jaar. Wel kan 

gezegd worden dat Phitex® geen 

huidverzwakkende of irriterende stoffen 

bevat.  

Mag ik Phitex® meenemen naar het 

buitenland? 

U dient hier zelf voor te informeren bij de 

daarvoor bestemde instanties. 

Ik ben de aanwijzingen voor gebruik kwijt, 

hoe kan ik hier weer aankomen? 

Deze vindt u op de site van Phitex® en uw 

huidprofessional kan u hierover informeren. 

Wat is een bandeau en wanneer moet ik deze 

gebruiken? 

Een bandeau is een soort hoofdbandje om de 

huid op het voorhoofd te behandelen. Dit 

hoofdbandje draag u 's nachts. Was de 

bandeau met het klittenband gesloten zodat 

het klittenband goed blijft hechten en niet 

beschadigt. 

Hoe werkt de Geen Resultaat Geld Terug 

Garantie? 

Op basis van een voor- en nafoto kunt u 

hierop aanspraak maken als u onvoldoende 

verbetering constateert. De voorwaarde is 

wel dat u het product volgens de 

aanwijzingen voor gebruik heeft toegepast. 

Hoe maak ik een goede voor- en nafoto? 

In hoogresolutie (300dpi), neutrale 

achtergrond met gelijke en goede belichting, 

bij voorkeur daglicht, zonder 

schaduweffecten en vanuit dezelfde hoek 

genomen. 

Vragen over de werking 

Wanneer moet ik Phitex® ClearUp gaan 

gebruiken als ik het wil gebruiken voor een 

intensieve huidbehandeling, zoals laser, 

peeling of microneedling? 

Bij voorkeur 4 weken voorafgaand aan de 

behandeling tot 4 weken of langer na de 

behandeling. 

Als ik ‘s ochtends mijn gezicht was, was ik 

het product er dan af? 

Nee, want het product is dan al helemaal IN 

uw huid gekomen en kan er niet meer 

afgewassen worden. 

Hoe werkt de Geen Resultaat Geld Terug 

Garantie? 

Op basis van een voor- en nafoto kunt u 

hierop aanspraak maken als u onvoldoende 

verbetering constateert. De voorwaarde is 

wel dat u het product volgens de 

aanwijzingen voor gebruik heeft toegepast. 

Hoe maak ik een goede voor- en nafoto? 

In hoogresolutie (300dpi), neutrale 

achtergrond met gelijke en goede belichting 

zonder schaduweffecten en vanuit dezelfde 

hoek genomen. 

Werkt Phitex® ClearUp overdag door als ik ’s 

ochtends mijn gezicht heb gewassen? 

Ja, gedurende de gehele dag. 

Maakt Phitex® ClearUp mijn huid dunner en 

mag ik de zon in als ik Phitex® ClearUp 

gebruik? 

Het maakt uw huid NIET dunner en u mag 

gewoon de zon in zoals u gewend bent. 

Mijn huid wordt rood en schilferig sinds ik 

Phitex® ClearUp gebruik, hoe kan dat? 

Dit komt soms voor als het product te hoog 

wordt gedoseerd, bijvoorbeeld door te veel 
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sprays per oppervlakte of door te vaak 

insprayen. 

Geeft Phitex® ClearUp vlekken op mijn 

textiel? 

Nee. 

Heeft Phitex® ClearUp bijwerkingen? 

Nee, het product is volledig vrij van 

bijwerkingen en huidverzwakkende 

ingrediënten. 

Hoelang doe ik met 50 ml Phitex® ClearUp ? 

Dit is afhankelijk van wat u wilt behandelen. 

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Dosering en 

gebruik’. 

Wordt mijn huidprobleem eerst erger als ik 

start met Phitex®, of kan dat niet door 

Phitex® komen? 

Nee, bij goed gebruik zal het niet door 

Phitex® komen dat uw huidprobleem 

verergert. 

Als ik meer product gebruik, werkt het dan 

sneller of beter? 

Nee. Wij raden het af om meer te gebruiken 

dan voorgeschreven. Dit kan averechts 

werken omdat de huid dan te snel 

regenereert. Hierdoor kan de huid gaan 

schilferen en kan er roodheid optreden. 

Omdat Phitex®  ClearUp een krachtig product 

is, versnelt het onder andere de stofwisseling 

in de huid. Dit leidt tot een versnelde 

regeneratie waardoor het epitheel wordt 

vernieuwd en afgestoten. Dit is de reden dat 

er bij overdosering schilfering kan ontstaan.  

Hoe weet ik wanneer ik kan stoppen met de 

behandeling? 

Wanneer de klachten over zijn, de huid 

voldoende is hersteld. Wij raden het af om in 

een keer te stoppen, bij voorkeur afbouwen. 

Mijn huidprobleem staat niet bij de 

huidproblemen waarvoor Phitex® ingezet kan 

worden, hoe weet ik of Phitex® misschien 

toch helpt tegen mijn huidprobleem? 

Deze vraag kunt u stellen aan ons op 

info@phidermica.nl. 

Blijft mijn acne voorgoed weg als ik het 

behandeld heb? 

Dit is zelden het geval omdat acne vaak een 

hormonaal veroorzaakte aandoening is. Wel is 

het zo dat zolang u het product blijft 

gebruiken, de klachten sterk verminderd 

blijven. Het product blijft dus evengoed 

werken, ook na langere tijd. 

Is Phitex® ook aan te raden als ik geen 

huidprobleem heb? 

Ja, het maakt sowieso uw huid sterker en 

gezonder en geeft uw huid een verhoogde 

weerstand en bescherming tegen tal van 

factoren die onder andere een zichtbare 

veroudering geven. 

Ik ben de aanwijzingen voor gebruik kwijt, 

hoe kan ik hier weer aankomen? 

Deze vindt u op de site van Phitex® en uw 

huidprofessional kan u hierover informeren. 

Waarom moet Phitex® op katoen worden 

gebruikt? 

Zonder u te vermoeien met een technisch 

ingewikkeld verhaal, komt het erop neer dat 

de ingekapselde werkstoffen positief geladen 

zijn. Een katoenvezel is negatief geladen. 

Daarom trekken deze twee elkaar aan. 

Hierdoor blijven de kapseltjes die om de 

werkstoffen zitten vastkleven aan het textiel 

als zij opengaan om de werkstof af te geven 

aan de huid. Bij ander textiel dan katoen 

kunnen de vezels positief geladen zijn en 

stoten daarom het product af. En bij zijde is 

het probleem dat de zijdeproteïnen de 

peptiden in het product kapotmaken zodat 

deze hun werking voor de huid verliezen. 

Mijn acne verergert sinds ik Phitex® gebruik. 

Hoe kan dat? 

Acne kan worden veroorzaakt worden door 

veel factoren. Het kan zijn dat een of 

meerdere van die factoren nét aanwezig zijn 

op het moment dat u met Phitex® bent 

gestart, dit kan bijvoorbeeld het moment in 

uw (vrouwelijke) cyclus zijn, een ander 

eetpatroon, een ander skincareroutine of 

andere producten of bijvoorbeeld stress. Het 

lijkt dan misschien alsof de verergering door 

Phitex® wordt veroorzaakt, maar dit komt dan 

waarschijnlijk omdat u op het moment dat u 

met Phitex® bent gestart, net op het moment 

dat u te maken heeft gekregen met anderen 

mailto:info@phidermica.nl
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factoren die van negatieve invloed zijn op uw 

acne. Een andere reden kan zijn dat u Phitex® 

te hoog heeft gedoseerd, bijvoorbeeld door te 

veel sprays per oppervlakte of door te vaak 

insprayen. Hierdoor gaat de huid schilferen en 

treedt er roodheid op of kan uw acne 

toenemen. 

Mijn product werkt niet. Hoe kan dat? 

De antwoorden hierop staan in het volgende 

hoofdstuk. Geeft dit geen antwoord voor u, 

neem gerust contact op dan denken wij met u 

mee wat de oorzaak kan zijn. 

Helpt het product ook tegen Hydradenitis 

Supporativa? (acne inversa/acne ectopia/HS) 

Als u Hydradenitis Supporativa heeft vragen 

wij u om contact op te nemen met 

Phidermica (06 1111 3909). Hiervoor zijn 

speciale aanwijzingen voor gebruik op maat, 

die wij in dat geval graag persoonlijk met u of 

uw klant doorspreken. 

Helpt het ook tegen psoriasis? 

Wij hebben nog onvoldoende aanleiding en 

hebben nog onvoldoende onderzoek verricht 

om aan te nemen dat Phitex® ClearUp helpt 

tegen psoriasis. Wel gaat hier een pilot voor 

opgezet te worden, om het effect van Phitex® 

ClearUp te meten van de toepassing bij 

psoriasis. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 

Phidermica op info@phidermica.nl . 

Helpt het ook tegen rosacea? 

Wij hebben nog onvoldoende onderzoek 

verricht om officieel te mogen claimen dat 

Phitex® ClearUp helpt tegen rosacea. Echter, 

klanten met rosacea die contact hebben 

gehad met ons, zijn zeer positief over de 

verbetering die Phitex® ClearUp geeft voor 

rosacea. Omdat wij nog geen officieel in-vivo-

onderzoek hebben verricht naar de 

resultaten, doen wij op dit moment nog geen 

claims over de werking van Phitex® ClearUp 

voor rosacea.  

Anderszijds is het wel logisch dat Phitex® 

ClearUp helpt voor rosacea. Immers, het 

Piroctone Olamine in Phitex® ClearUp remt de 

groei van demodexmijten en een te veel aan 

demodexmijten speelt een rol bij rosacea. 

Daarnaast is een lage huidweerstand een 

bepalende factor in het hebben van rosacea. 

En juist Phitex® ClearUp is erop gericht om de 

huidweerstand te verhogen (en doet dat ook). 

Voor de pilot die wij gaan starten voor 

rosacea kunt u zich aanmelden bij Phidermica 

op info@phidermica.nl . 

mailto:info@phidermica.nl
mailto:info@phidermica.nl


Er is een aantal omstandigheden of er zijn redenen waarom Phitex® ClearUp niet werkt of 

minder goed werkt. Belangrijk te vermelden is dat het product goed, dus volgens de 

aanwijzingen voor gebruik moet worden toegepast. Als het product bijvoorbeeld wordt 

overgedoseerd, regenereert de huid te snel, waardoor schilfering en roodheid ontstaat. Of als 

het op zijde wordt aangebracht, of wordt toegepast bij Acne excoriée des jeunes filles zal het 

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

Wij adviseren u daarom goed kennis te nemen van de aanwijzingen voor gebruik en kennis te 

nemen van de omstandigheden waaronder Phitex® ClearUp niet of onvoldoende werkt, die u 

hier leest. 

Niet alleen ú als huidprofessional dient hiervan op de hoogte te zijn, maar u dient vooral uw 

klant goed te informeren over deze zaken én na te gaan of uw klant uw toelichting begrepen 

heeft. Als u tegen dingen aanloopt die onduidelijk zijn, vragen heeft die niet in deze 

informatiebrochure genoemd staan, of klachten heeft dan kunt u altijd contact opnemen met 

ons. Wij helpen u graag en lossen het op. 

Aanwijzingen 

Volg goed de aanwijzingen voor gebruik. Als de klant het product verkeerd toepast, werkt het niet. 

Enkele voorbeelden zijn: Slaap bijvoorbeeld niet met een (nacht)crème of make-up op en zorg 

ervoor dat het haar schoon is van wax, gel of haarvet voor het slapen. 

Laat de ingesprayde kussensloop eerst goed drogen (niet strijken) en gebruik het voorgeschreven 

aantal sprays voor het insprayen van het textiel. De aanwijzingen voor gebruik zijn bijgesloten in de 

verpakking van het product. 

Bandeau 

Gebruik een bandeau voor de behandeling van het voorhoofd. Het is noodzakelijk om een bandeau 

te gebruiken om de huid van het voorhoofd te kunnen behandelen. Als deze niet gebruikt wordt, 

werkt het product niet voor de huid op het voorhoofd. 

Zijde 

Als een zijden kussensloop gebruikt wordt in plaats van een katoenen, werkt het niet. 
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Phitex® ClearUp is niet getest op zijn werking op zijde.  

Wij adviseren daarom het product niet te gebruiken op zijde.  

De werking van Phitex® ClearUp  is getest op katoen en polyester.  

Wij adviseren daarom het product alleen te gebruiken op katoen en polyester, waarbij katoen de 

sterke voorkeur heeft. 

Allergie 

Als de onzuiverheden van de huid worden veroorzaakt door een allergische reactie werkt het 

product niet. Phitex® ClearUp  werkt namelijk niet tegen allergische reacties. Een veelvoorkomende 

oorzaak dat de huid een allergische uitslag heeft, is het gebruik van huidverzwakkende producten, 

dit kunnen onder andere cosmetica zijn waarin kleur- en geurstoffen parabenen of propylene glycol 

aanwezig zijn. Ook het aanbrengen van veel make-up overdag kan zich een allergie op termijn 

ontwikkelen, zodat onzuiverheden en irritaties ontstaan. 

Phitex® ClearUp  zelf zal nooit een allergische reactie veroorzaken! Phitex® ClearUp  is zeer 

huidvriendelijk en is helemaal vrij van allergieopbouwende en irriterende ingrediënten. 

Sterke verhoorning van de huid 

Als er sprake is van een bovengemiddeld sterke verhoorning hebt van de huid.  

Hierdoor is de huid te veel afgesloten waardoor Phitex® ClearUp niet in de huid kan komen. 

Daardoor werkt het niet. Oplossing:  Eenmalig een peelingbehandeling bij een huidtherapeut om de 

ergste verhoorning te verwijderen. Daarna kan Phitex® ClearUp weer goed door de huid opgenomen 

worden. 

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 files'.  

Door stress kan het zijn dat de klant veel krabt en knijpt in de huid, waardoor wondjes of kleine 

ontstekingen ontstaan. Phitex® ClearUp zal wel bijdragen aan een sneller herstel van de wondjes, 

maar de wondjes gaan nooit helemaal weg omdat deze steeds (dagelijks) opnieuw opengaan door 

het krabben of knijpen bij acne excoriée des jeunes filles. 

Een andere vorm van bijzondere acne is acne die veroorzaakt wordt door anabolen steroïden 

gebruik of een zeer bovenmatige eiwitinname middels supplementen. Deze twee oorzaken worden 
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vaak gezien bij sporters. Houd er rekening mee dat de klant uit schaamte niet altijd een eerlijk 

antwoord zal kunnen geven als hier navraag naar wordt gedaan. 

Slaaphouding 

Als de zijkanten van het gezicht behandeld moeten worden en er wordt alleen op de rug geslapen 

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 het alleen slapen op de rug slaapt gebeurt dit niet en komt het product niet in contact 

met de huid. Omdat het daarom niet kan inwerken, werkt het niet. 

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 gebruik gemaakt 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 en kan daardoor niet meer 

werken. 

Het gelijktijdig gebruik van huidverzwakkende producten ! 

Voorbeelden van huidverzwakkende of (op termijn) irriterende ingrediënten zijn: Alcohol denat, 

benzyl Alcohol, minerale oliën, Propyleen Glycol, Kleur- en geurstoffen, linoleen, parabenen en 

bijvoorbeeld ingrediënten die er voor zorgen dat het product niet pH-huidneutraal is waardoor de 

natuurlijke zuurgraad van de huid wordt verstoord. Het is daarom belangrijk altijd eerst een 

screening te doen van de INCI-lijst van de producten die de klant gebruikt. Twijfelt u of weet u niet 

of een ingrediënt huidverzwakkend is of niet? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag. Wilt u 

liever zelf duidelijk krijgen of er ingrediënten in de skincareroutine van uw klant aanwezig zijn die 

mogelijk huidverzwakkend zijn? Lees onze inhoudelijke blogs hierover op www.phidermica.nl voor 

meer verdieping. 
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Bijlage 1 

De opname van Phitex® ClearUp 

in uw assortiment 

Speciale voordelen
Je mag kosteloos kennis maken met nieuwe items binnen de 

PHITEX-lijn.  

Dus eerst ervaren voordat je koopt. Wel zo logisch. 

Korte lijnen 
Deskundige ondersteuning door 1 vaste contactpersoon zonder 

doorverwijzing.  

Snel antwoord en ondersteuning totdat jij helemaal tevreden bent. 

Vriendelijke garantieafhandeling
Bij Phidermica ben je verzekerd van een snelle en makkelijke 

garantieafhandeling.  

Met 1 belletje geregeld, zonder gedoe. 

Makkelijk inkopen
Je koopt makkelijk, snel en veilig in met IDeal in 2 clicks. 

✓ Binnen 24 uur verzonden

✓ Geen minimumafname

✓ Nooit verzendkosten



Phitex® is gemakkelijk en laagdrempelig te bestellen voor u als huidprofessional. 

Vraag uw professional account aan op www.phidermica-professional.nl of via info@phidermica.nl. 

Daarna kunt u direct uw bestelling plaatsen. Dit kan makkelijk, veilig en snel in twee klikken met 

Ideal. 

U kunt inkopen zonder minimumafname en wij rekenen nooit verzendkosten of andere bijkomende 

kosten. Uw bestelling wordt, netjes verpakt, binnen 24 uur verzonden. 

Bij uw eerste bestelling krijgt u kosteloos alle noodzakelijke (promotie) materiaal om Phitex goed 

te kunnen communiceren met uw klanten. 

Als wij nieuwe items ontwikkelen binnen de Phitex®-lijn krijgt u deze kosteloos toegezonden om 

kennis te maken. Zo kunt u deze eerst ervaren, voordat u eventueel besluit om deze in te kopen. 

“We Create You Benefit” 
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 i n   u w   a s s o r t i m e n t  

Up-to-date content
Phidermica geeft jou altijd up-to-date  promotiemateriaal én actuele 

content voor  jouw sociale media en website.  

Brede ondersteuning
Phidermica ondersteunt en begeleidt jou bij gecombineerde 

problematiek of in het geval van  een casus waar gebruikelijke 

interventies gecontraïndiceerd zijn. Ook kun je op ons rekenen als je 

specifieke toepassingen wilt van Phitex die net een stapje verder gaan. 

http://www.phidermica-professional.nl/
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woordenlijst 

Bijlage 2 

Toelichting op het  
in-vitro-onderzoek Acetyl 

Dipeptide-3 Aminohexanoate 

Bijlage 1 
Bijlage 2 
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De hBD-2 heeft een hoge bactericide werking tegen gramnegatieve bacteriën, en een 

bacteriostatische werking tegen grampositieve bacteriën. De aanmaak van de hBD-2 wordt 

geactiveerd door bacteriële agentia zoals LPS, cytokines, IL-1α, IL-β, TNFα. Voor de hBD-3 geldt dat 

deze een breedspectrum antimicrobiële werking heeft tegen zowel grampositieve als 

gramnegatieve bacteriën en tegen schimmels. De aanmaak van de hBD-3 wordt geactiveerd door 

bacteriële agentia zoals LPS, IL-1α, IL-β, TNFα en IFNγ. 
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❖ De totale hoeveelheid hBD

door de keratinocyten is

bepaald middels de ELISA test

(Enzymae-Linked Immuno

Sorbent test)

❖ Keratinocyten zijn

geïncubeerd met Acetyl

Dipeptide-3 Aminohexanoate

(0,25mM) voor 16 tot 24 uur

❖ Nadat de cultuur is verzameld

en geconcentreerd is de

hoeveelheid hBD gemeten

❖ Voor de bepaling van de hBD-2 

zijn IL-1β (ng/ml) en LPS

(100µl/ml) gebruikt als

positieve controls en voor de

bepaling van de BD-3 zijn

TNFα (10ng/ml) IL-1β (5ng/ml) 

gebruikt als positieve controls

Acetyl Dipeptide-3 

Aminohexanoate 

verhoogt de productie 

van de defensines  

hBD-2 en hBD-3 in de 

keratinocyten met 

respectievelijk  

26% en 10% 

I n - v i t r o m e t i n g 

T o e l i c h t i n g   o p   h e t   i n – v i t r o – o n d e r z o e k 
A c e t y l   D i p e p t i d e – 3   A m i n o h e x a n o a t e 
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Bijlage 3 

I n g r e d i ë n t e n    

e n   w e r k s t o f f e n 



Aqua 

Propanediol 

Caprylic / Capric Triglyceride 

Acetyl Dipeptide-3 

Aminohexanoate 

Piroctone Olamine 

E i g e n s c h a p p e n :

Functie:

Lost ingrediënten op om deze in het product te kunnen 

verwerken.  

Gezuiverd en voldoet aan de  microbiologische norm. 

Brengt de werkstoffen dieper in de huid. Regelt de viscositeit 

van het product. Hydrateert en verzacht de huid. 

Lost ingrediënten op om in het product te kunnen verwerken. 

Functioneert optimaal als een van de weinige glycolsoorten bij 

een huidneutrale pH van 5,3. Hierdoor blijft de natuurlijke pH-

waarde van de huid in balans en blijven de goede bacteriën van 

de huid intact. 

Propanediol wordt gewonnen uit maïs en is een natuurlijk 

alternatief voor Propyleen Glycol. In tegenstelling tot Propyleen 

Glycol irriteert het de gevoelige huid niet. Ook niet op langere 

termijn. 

De functie is om ervoor te zorgen dat de andere ingrediënten 

zich goed over de huid verdelen. Het verzacht het oppervlakte 

van de huid. Dit in vet oplosbare ingrediënt zorgt er ook voor dat 

de werkstoffen in beter door de (talgrijke) huid worden 

opgenomen.  

Dit natuurlijke ingrediënt, verkregen uit kokosnoot is 

samengesteld met glycerine. Het is geur- en kleurloos en het 

heeft een hoge stabiliteit en anti-oxidante eigenschappen.  

Versterkt de natuurlijke immuniteit van de huid onder andere 

door activering van de hBD-2 en hBD-3 in de keratinocyten. 

Versterkt het natuurlijke beschermingsmechanisme van de huid 

waardoor deze in goede balans blijft en het vergroot de 

weerstand tegen schadelijke invloeden van buitenaf.  

Verlaagt het risico op infecties door externe agentia in acne-

gevoelige huid.  

Relatief nieuw ontwikkelde tripeptide, en binnen de formulering 

van Phitex® cationisch ingekapseld. 

Met behulp van andere ingrediënten wordt deze anti-microbiële 

peptide in zijn zuivere vorm gecontroleerd afgegeven aan de 

huid. 

Werkt schimmel- en bacteriedodend en is in Phitex® ClearUp 

cationisch ingekapseld voor een gecontroleerde afgifte. 

Completeert de antibacteriële werking van het product.  

Met behulp van andere ingrediënten wordt Piroctone Olamine in 

zijn zuivere vorm, gereguleerd afgegeven aan de huid. Piroctone 

Olamine heeft een bewezen werking en een zeer goed 

veiligheidsprofiel. 
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Lecitin verbetert de conditie en regenereert huid. Door de 

hydraterende eigenschappen vermindert het ook de schilfering 

van de huid. Daarnaast speelt het een rol in de afweer van vrije 

radicalen. Ten slotte zorgt het ervoor dat de in water opgeloste 

ingrediënten van Phitex® ClearUp goed door een vette 

(talgrijke) huid kunnen worden opgenomen. Ook vormt het de 

omkapseling van de werkstoffen. Lecitin is van nature in de huid 

aanwezig en is een belangrijke bouwsteen van de 

celmembramen. Lecitin is een natuurlijk ingrediënt dat 

gewonnen wordt uit zonnebloemolie. Speelt ook een rol in de 

cationische omkapseling van de activa. 

Daarnaast zorgt het ervoor dat Phitex® ClearUp de juiste dikte 

heeft en ook houdt. Het verbindt de wateroplosbare 

ingrediënten met de vetoplosbare ingrediënten, zodat het 

product als een stabiel mengsel gebruikt kan worden. Het is net 

als de andere ingrediënten een veilig en niet-irriterend 

ingrediënt dat ook een verzachtend en hydraterend effect heeft 

op de huid. 

Zorgt ervoor dat de ingrediënten in het product zich goed met 

elkaar vermengen. Het geeft de huid een glad gevoel doordat 

het de dode huidcellen op een veilige manier verwijdert en 

tegelijk de huid hydrateert.  

Polyglyceryl-3 Stearate is van plantaardige oorsprong en 

goedgekeurd door Ecocert vanwege de milde, biologisch 

afbreekbare en duurzame eigenschappen. 

Het zorgt ervoor dat Phitex® ClearUp zich goed aan het textiel 

hecht, maar het zorgt er ook voor dat de werkstoffen in de huid 

worden gebracht wanneer deze in contact komt met het textiel. 

Het reinigt de huid en geeft niet de irritaties die bijvoorbeeld 

het alternatief cetylalcohol soms heeft voor de huid. 

De belangrijkste functie is de cationische werking. De positieve 

lading van dit ingrediënt zorgt ervoor dat Phitex® ClearUp zich 

hecht aan het (negatief geladen) textiel. Daarnaast dient het als 

verdikkingsmiddel en als conditioner van de huid. 

Dit natuurlijke wateroplosbare ingrediënt wordt gewonnen uit 

de zaden van de guarplant.  

De belangrijkste functie is de conservering van het product. Het 

stabiliseert de formulering van Phitex® ClearUp en zorgt er 

daarom voor dat de werkzame stoffen optimaal intact blijven 

tijdens gebruik. Het voorkomt dat het product na openen en 

aanbrengen bederft en is aanwezig in een concentratie van 

slechts 0,8%. 

Het is een veilig en mild conserveringsmiddel dat niet-irriterend 

is en een van de weinige conserveringsmiddelen waarbij geen 

formaldehyde vrijkomt. Een huidvriendelijk alternatief voor 

parabenen. 
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Lecitin 

Ammonium 

Acryloyldimethyltaurate/Vp 

Copolymer 

Polyglyceryl-3 Stearate 

Potassium Cetyl Phosphate 

Guar Hydroxypropyl 

Trimonium Chloride 

Phenoxyethanol 



Pagina 78 van 91 



Pagina 79 van 91 

Bijlage 4 

Verklarende woordenlijst 



A 

Acne excoriée des jeunes filles 

Acne excoriée is een vorm van acne die veroorzaakt wordt een dwangmatige en soms onbewust 

krabben of pulken aan het gezicht aan niet bestaande of bestaande huidafwijkingen (zoals acne 

vulgaris). Acne excoriée komt vooral voor bij jonge meisjes en vrouwen. De volledige Franse 

benaming is dan ook “acne excoriée des jeunes filles” , vrij vertaald betekent dit “opengekrabde 

acne bij jonge meisjes”. Het is onbekend hoe vaak acne excoriée voorkomt in Nederland. Veel 

mensen geven uit schaamte ook niet meteen toe dat ze zelf de huid openkrabben. 

Eigenlijk bestaan er twee vormen van acne excoriée. Bij de mildere vorm gaat het alleen om 

dwangmatig krabben aan enkele bestaande acneafwijkingen zoals puistjes en mee-eters. Het gaat 

hierbij dus enkel om een slechte gewoonte die afgeleerd kan worden. Bij de ernstige vorm gaat het 

om ingebeelde acne afwijkingen in het gezicht. Ook hierbij wordt er dwangmatig aan de huid 

gekrabd, maar in dit geval is er niets te zien. Veel meisjes (en soms jongens) denken dan dat ze 

afwijkingen aan de huid zien en gaan dan aan de intacte huid zitten pulken en krabben. 

De diagnose kan al vermoed worden op grond van het klinische beeld, waarbij de typische 

afwijkingen bij acne ontbreken, zoals puistjes en mee-eters. De laatste zijn, indien ze al 

bestonden, allemaal uitgedrukt of opengekrabd. Omdat veel patiënten niet meteen toegeven dat ze 

de plekken zelf hebben gemaakt, duurt het soms lang voordat het duidelijk is dat het om deze 

aandoening. 

Activa 

Een meer medische benaming van werkstoffen. In de enkelvoudige vorm is dit activum. 

Activaspiegel 

Dit heeft betrekking op de hoeveelheid werkstof die in de huid is opgenomen. Is dit een grote 

hoeveelheid werkstoffen, spreekt men van een hoge activaspiegel. 

Afgiftesnelheid 

Dit heeft betrekking op de tijd die het kost om een werkstoffen, of alle werkstoffen van het product 

in de huid te laten komen. Een lage afgiftesnelheid zorgt voor een langdurige afgifte van 

werkstoffen in de huid. 
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Afnemende prevalentie 

Dit heeft betrekking op het aantal mensen dat (in het geval van de tekst in deze brochure) vindt dat 

een bepaalde bijwerking ter sprake is. Als er gerapporteerd wordt in  afnemende prevalentie wordt 

de meest genoemde bijwerking het eerst gerapporteerd en de minst genoemde bijwerking het 

laatst. 

Agentia 

Het begrip (biologische) agentia omvat al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, 

bijvoorbeeld virussen, bacteriën schimmels of parasieten, die een infectie of allergie kunnen 

veroorzaken. 

Angeldusting 

Wat vaak voorkomt is het zogenaamde angeldusting. Dit houdt in dat er een minimale hoeveelheid 

van een werkstof wordt toegevoegd aan een product. Het actieve ingrediënt mag vervolgens 

ondanks dat het onmogelijk werkzaam kan zijn, wel op de ingrediëntenlijst komen te staan. Wat 

daarbij dan plaats vindt is extra onwerkzame stoffen toevoegen aan het einde van de INCI-lijst, 

waardoor de ‘werk’stof bovenin de lijst ijkt te staan. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat deze 

werkstof veel aanwezig is. Daarbij kan de producent het ingrediënt ook nog gebruiken voor 

(onbewezen) claims. 

Antimicrobiële peptides  

Antimicrobiële peptiden worden vaak afgekort als ‘AMP’s’. Dit zijn kleine eiwitten die in staat zijn 

microben te doden. Ze komen voor in elk organisme en zijn zeer divers. De mens maakt ook AMPs. 

AMP’s spelen een belangrijke rol in de verdediging van de huid. Ze binden aan membranen van 

micro-organismen, waardoor deze lek raken en de bacterie of schimmel sterft. Defensines zijn een 

voorbeeld van AMP’s. Zij doden een breed scala aan micro-organismen en schimmels. Verder 

hebben ze epitheelcel-stimulerende eigenschappen en versnellen ze wondgenezing. Hierdoor zijn ze 

potentieel toepasbaar als breedwerkende antimicrobiële agentia. Het activum Acetyl Dipeptide-3 

Aminohexanoate in Phitex® ClearUp zorgt er bewezen voor dat er meer defensines worden 

aangemaakt door de huid. Deze aanmaak vindt plaats in de keratinocyten. 

Applicatie (wijze van) 

Dit betekent toediening (wijze van). 
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B 

β-defensin-2 en -3 

Dit staat voor Bodydefensin, ofwel een lichaamseigen defensin. Deze worden ook wel Human 

Bodydefensines genoemd, of afgekort als hBD. Er zijn grofweg 4 soorten hBD’s, namelijk hBD-1, 

hBD-2, hBD-3 en hBD-4.  Het activum Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate in Phitex® ClearUp zorgt 

er bewezen voor dat er meer defensines worden aangemaakt door de huid. Het gaat dan om de 

hBD’s 2 en 3. Deze defensines hebben een belangrijke functie in de verdediging van de huid. Zie ook 

boven, onder antimicrobiële peptides. 

Bacteriologische stabiliteit 

Dit heeft betrekking op een stabiele samenstelling waarin geen bacteriegroei mogelijk is in de mate 

waardoor het product zou bederven. 

Behandeltrouwheid 

De mate waarin adviezen worden nagevolgd die in het kader van de behandeling worden gegeven. 

Bij een lage behandeltrouwheid worden adviezen onvoldoende opgevolgd, bijvoorbeeld het niet 

houden aan de geadviseerde skincareroutine. 

Breedspectrum 

Dit wil zeggen een breed werkingsgebied. Bijvoorbeeld het kunnen behandelen van meerdere 

aandoeningen, problemen tegelijk. 

C 

Cationisch 

Dit heeft betrekking op de lading die een molecuul kan hebben. Moleculen kunnen positief 

(cationisch) of negatief (anionisch) geladen zijn. 

Celmembraan 

Dit bekekent de wand van een cel. 
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Challengetest 

Onderdeel van ons veiligheidsonderzoek is het uitvoeren van microbiologische challengetesten. Een 

challengetest betekent dat het product opzettelijk besmet wordt met een bacterie, om 

proefondervindelijk vast te stellen of deze bacterie kan groeien in het product. Er wordt 

gesimuleerd wat er met het product kan gebeuren tijdens de productie, verwerking, distributie en 

het gebruik. Challengetesten leveren waardevolle informatie op over de houdbaarheid en veiligheid 

van het product. 

Complementaire (activa) 

Letterlijk betekent dit aanvullend. In het geval van complementaire activa wordt bedoeld dat deze 

activa elkaar aanvullen, op zo’n manier dat de beide iets anders bereiken, maar bij elkaar een 

totaalresultaat bieden voor het beoogde doel. 

Compliance 

Een meer medische term (jargon) voor behandeltrouwheid. 

Contra-indicatie 

Een contra-indicatie is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of het product 

niet toe te passen. 

Cryomicroscoop 

Dit is een microscoop waarbij het te bekijken object eerst wordt bevroren voordat het bekeken kan 

worden. Deze microscoop kan 50.000x of meer vergroten. 

D 

Diepte-interviews 

Hierbij wordt tijdens het interview ingezoomd op een paar gebieden, waar dan veel op wordt 

doorgevraagd. 

Dubbelblind onderzoek 

In dubbelblind onderzoek zijn de te testen behandelingen en placebo's gecodeerd, evenals de 

proefpersonen. De betekenis van de codes is slechts bekend bij een persoon die niet (direct) 

betrokken is bij het onderzoek. Een onderzoek met proefpersonen heet dubbelblind als noch de 

proefpersoon, noch de onderzoeker gedurende het experiment kennis heeft over wie tot de 

experimentele groep behoort en wie tot de controlegroep welke de placebo krijgt. Daardoor wordt 

de invloed van verwachtingen en van handelwijzen als gevolg van deze kennis uitgesloten. De 

toewijzing van de proefpersonen aan de groepen dient willekeurig te gebeuren. 
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E 

Externe agentia 

Zie agentia. 

F 

Franz Cell test 

Dit is een testopzet in een laboratorium waarmee duidelijk gekregen kan worden in welke mate 

werkstoffen uit een huidproduct in de huid komen. Door deze test te doen kan de hoeveelheid 

werkstoffen die aan de huid wordt afgegeven, gemeten worden. Daardoor wordt duidelijk of het 

product in welke mate de werkstoffen afgeeft aan de huid, én hoe snel dit gebeurt. 

G 

Gecontroleerde afgifte 

Andere benamingen die hiervoor soms gebruikt worden zijn, geleidelijke afgifte, vertraagde afgifte, 

gereguleerde afgifte, of control released afgifte. Deze laatste wordt ook wel afgekort als ‘CR’. 

Gerandomiseerd  

Randomisatie is een techniek waarmee proefpersonen op basis van toeval (loting) worden 

toegewezen aan een van de groepen van een experimenteel onderzoek, in dit geval het in-vivo-

onderzoek. 

Gramnegatieve en grampositieve bacteriën 

Dit heeft betrekking op een methode om bacteriën te kleuren door ze onder een lichtmicroscoop 

zichtbaar te maken en als hulpmiddel bij het herkennen van soorten. Met behulp van gramkleuring 

vallen bacteriën uiteen in twee verschillend aankleurende groepen, die men gramnegatief (rood) of 

grampositief (blauwpaars) noemt. De methode is genoemd naar de uitvinder ervan, de Deense 

microbioloog Hans Christian Gram (1853-1938), die de techniek in 1884 ontwikkelde voor het 

onderscheiden van deze twee groepen bacteriën. 
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Gramkleuring van bacteriën is mogelijk door de verschillende eigenschappen van hun celwanden. 

Grampositieve cellen hebben een dikke laag peptidoglycaan in hun celwand die de kleurstof 

kristalviolet gemakkelijk opneemt. Gramnegatieve cellen hebben een dunnere peptidoglycaanlaag 

(celwand) waardoor het kristalviolet kan worden uitgewassen. Deze bacteriën worden roze gekleurd 

door een tegenkleuring, gewoonlijk met safranine of fuchsine. 

H 

Huidflora 

Op de huid zitten onschadelijke bacteriën; de huidflora. De normale bacteriële huidflora bestaat 

voornamelijk uit commensalen, vriendelijke bacteriën die in symbiose met de eigenaar van de huid 

leven. De huidflora vormt met de huid een natuurlijke barrière tegen schadelijke bacteriën. 

Huidprofessional 

Met huidprofessional wordt hier iemand bedoeld die beroepsmatig veel kennis heeft en specifieke 

vaardigheden bezit op het gebied van de huid. Dit kan een dermatoloog of cosmetische arts zijn, 

maar ook een huidtherapeut, schoonheidsspecialist of dermatologisch verpleegkundige. 

Huidtrauma 

Het betreft hier een verandering aan de huid waarvan de huid moet herstellen. 

Huidverzwakkend 

Verzwakkend voor de huid en dit kan fysiologisch zijn, kan ook betrekking hebben op de mate van 

afweer die de huid heeft. 

Human Bodydefensines 

Dit staat voor Bodydefensin, ofwel een lichaamseigen defensin. Deze worden ook wel Human 

Bodydefensines genoemd, of afgekort als hBD. Er zijn grofweg 4 soorten hBD’s, namelijk hBD-1, 

hBD-2, hBD-3 en hBD-4.  Het activum Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate in Phitex® ClearUp zorgt 

er bewezen voor dat er meer defensines worden aangemaakt door de huid. Het gaat dan om de 

hBD’s 2 en 3. Deze defensines hebben een belangrijke functie in de verdediging van de huid. Zie ook 

boven, onder antimicrobiële peptides. 
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I 

In vitro en in vivo 

In vitro (Latijn, letterlijk in glas) is een term die wordt gebruikt voor biologische technieken die 

buiten het lichaam van een mens worden toegepast, dus in een reageerbuis of ander 

laboratoriumglaswerk. In de wetenschap heeft de term in vitro meestal betrekking op gekweekte 

(lichaams)cellen. Deze kweken kunnen jarenlang in stand gehouden worden en gebruikt worden 

voor experimentele doeleinden. Dit in tegenstelling tot de toepassing van technieken in vivo, 

waarbij het getest, onderzocht wordt op de echte, levende huid. Bij het presenteren van 

onderzoeksresultaten is het belangrijk om aan te geven of de resultaten in vitro of in vivo zijn 

verkregen. De resultaten van onderzoek dat in vitro heeft plaatsgevonden zijn niet zonder meer 

geldig voor de situatie in vivo. In vivo (Latijn, binnen (in het) leven) is een term die wordt gebruikt 

voor processen die in het complete levende lichaam van een organisme plaatsvinden. 

ISO- en GPM-gecertificeerd 

ISO staat voor International Organization for Standardization. Dit is een internationale organisatie 

die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale 

standaardisatieorganisaties in 148 landen. 

GMP staat voor Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een 

kwaliteitsborgingssysteem voor de cosmetische en bijvoorbeeld de geneesmiddelenindustrie. 

De kwaliteit van een cosmeticum kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te 

analyseren. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele 

productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd. 

Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom een vereiste voor 

de productie van cosmetische producten. 

Bij GMP gaat het erom, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een 

product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en het 

eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde 

bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij, dan kan 

men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er 

gebruikt zijn, enzovoort. 

Pagina 86 van 91 



L 

Liposomen 

Een liposoom is een kunstmatig gevormd deeltje dat bestaat uit een door een membraan omgeven 

inhoud. De membraan bestaat meestal uit lecitinmoleculen, de natuurlijke moleculen die in levende 

wezens het hoofdbestanddeel zijn van de celmembraan. De inhoud bestaat uit een (waterige) 

oplossing waarin de werkstoffen zijn opgelost. 

P 

Pharmaceutical 

Dit is een ander woord voor geneesmiddel. 

pH / huid-pH-neutraal 

pH betekent ‘zuurgraad’. Een vloeistof (maar ook een crème) kan zuur zijn of juist niet zuur. In het 

laatste geval noemen we het ‘basisch’. Je huid is een beetje zuur trouwens. De mate van zuurheid 

wordt uitgedrukt in een ‘pH-waarde’. Deze pH-waarde is minimaal ‘0’ en maximaal ‘14’. Als een 

pH-waarde laag is, zeg maar van 0-6 dan is iets zuur. Is de pH-waarde hoog, van 8-14 dan is iets 

juist niet zuur, of beter gezegd basisch. Basisch is het tegenovergestelde van zuur. Als een pH-

waarde 7 is, is iets ‘neutraal’ dus niet zuur en ook niet basisch. Dus hoe lager dus de pH-waarde, 

hoe zuurder iets is*. De huid heeft een pH-waarde van 5,3 en is dus een klein beetje zuur. 

*Een veelgemaakte denkfout is dat er gedacht wordt dat, hoe hoger de pH-waarde, des

te zuurder iets is. Dat is fout. Het is dus precies andersom, namelijk: Hoe lager de pH-

waarde, hoe zuurder iets is. 

Soms wordt de pH-waarde vermeld op een product. Maar let op, als er staat ‘pH-neutraal’ is het dus 

eigenlijk een pH van 7, dus ook slecht voor je huid omdat de pH-waarde van je huid 5,3 is. Als er 

staat ‘huid-pH-neutraal’ of ‘pH-huid-neutraal’, dán is het ok en mag je ervan uitgaan dat het 

dezelfde, gezonde zuurgraad heeft als jouw huid. 

Placebogecontroleerd 

Dit wil zeggen, dat in het geval van onze onderzoeken, de ene kant van het gezicht behandeld 

wordt met een product zonder werkstof en de andere kant met. Óf, in het geval van het 

eindproduct, krijgen een aantal mensen een product met werkstof en anderen hetzelfde product 

maar dan zonder werkstof.  
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Provoke 

PROVOKE is een afkorting dat gebruikt wordt als model om binnen de dermatologie huidafwijkingen 

(efflorescenties) op een systematische manier te beschrijven. Namelijk: 

P = Plaats 
R = Rangschikking 
O = Omvang 
V = Vorm 
O = Omtrek 
K = Kleur 
E = Efflorescentie 

Wanneer deze systematiek wordt gehanteerd bij de bijschrijving van een huidafwijking, dan kan dit 

er als volgt uitzien: 

P = op romp en proximaal deel extremiteiten 

R = symmetrisch gedistribueerde, ovale laesies met lengte-as volgens de splijtlijnen van de huid 

    (dennenboom configuratie) 

O = lenticulair tot nummulair (1-2 cm) groot 

V = ovaalvormige roze-rode plekjes met pityriasiforme schilfering. De oudere vertonen centrale 

    verbleking en een fijne schilferzoom binnen de rode rand (medaillon) 

O = scherp begrensd 

K = roze rood / bleek centrum 

E = erythematosquameuze plaques (NB: zeer zelden vesiculeus, vesiculobulleus) 

Psychosociale problematiek 

Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te 

maken met (de omgang met) andere mensen. Psychosociale problemen zijn een combinatie van 

deze twee. Vaak zijn psychische problemen het gevolg van sociale problemen, bijvoorbeeld 

jongeren die gepest worden. 

R 

Resistentie 

Resistentie tegen antibiotica, of antimicrobiële resistentie (AMR), betekent dat een bacterie 

bestand wordt tegen een bepaald antibioticum of vergelijkbaar product. Vele bacteriën van de 

betreffende populatie zullen sterven of in groei geremd worden door het antibioticum, maar enkele 

overblijvende resistente bacteriën planten zich voort en zorgen voor de verspreiding van deze 

erfelijke eigenschap; na enige tijd zijn zo goed als alle bacteriën bestand tegen het antibioticum. 

Dit proces wordt natuurlijke selectie genoemd. 

Een voorbeeld van antibioticumresistentie is die van Staphylococcus aureus. Dit was de eerste 

bacterie waarin resistentie tegen penicilline werd ontdekt. Dat gebeurde al in 1947, slechts vier 

jaar nadat penicilline in massaproductie was genomen. Daarna werd meticilline als antibioticum 
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tegen S. aureus gebruikt. Phitex® ClearUp is effectief tegen bacteriën zonder dat resistentie 

optreedt. 

S 

Stabilitytest 

De stabiliteitstest voor een cosmetisch product wordt uitgevoerd om de houdbaarheid van 

een product te bepalen. Hiermee onderbouwt de verantwoordelijk persoon van het 

product de gedeclareerde houdbaarheid op de verpakking. Deze test moet worden 

uitgevoerd in de eindverpakking, om eventuele interactie tussen verpakking en product uit 

te kunnen sluiten. Het uitvoeren van een stabiliteitstest voor cosmetica is verplichting 

volgens de Cosmeticaregulatie, de EC 1223/2009. Dit houdt in dat de stabiliteitstest een 

vast onderdeel is van het safety assessment (CPSR) en het Product Informatie Dossier. 

Zonder de stabiliteitstest zijn de eerder genoemde dossiers onvolledig. 

Bij de stabiliteitstest wordt het cosmetisch product getest op diverse temperaturen. 

Hierbij wordt getest op kamertemperatuur en een verhoogde temperatuur tot 55 graden 

Celsius. Door te testen op een hogere temperatuur onder laboratoriumomstandigheden 

wordt een langere leeftijd van uw product gesimuleerd. Hierdoor kan deze test de 

houdbaarheid over een langere periode voor uw product aantonen. Bij de stabiliteitstest 

wordt er gekeken naar een aantal eigenschappen: 

▪ De kleur van het product

▪ De geur van het product

▪ De viscositeit van het product

▪ De pH-waarde van het product

▪ Hoe het product eruit ziet na verloop van tijd. Denk hierbij aan fasescheiding

(schifting of klontering).

De duur van de stabiliteitstest is drie tot vier maanden. De exacte duur is afhankelijk van 

de chemische samenstelling van het product en eindverpakking. Wanneer het product en 

eindverpakking op 55 graden stabiel blijken, kan de stabiliteitstest na drie maanden 

voltooid zijn. 



V 

Veiligheidsprofiel 

Dit profiel geeft aan of en in hoeverre een ingrediënt veilig is om te gebruiken. Nu zijn alle 

ingrediënten in zekere mate veilig natuurlijk, anders mogen ze niet gebruikt worden. In 

deze tekst gaat het daarom eerder over mogelijk huidverzwakkend of op termijn 

irriterend. 

Viscositeit 

Viscositeit, ook bekend als stroperigheid, traagvloeibaarheid of dikvloeibaarheid, is een 

fysische materiaaleigenschap van een vloeistof. Zo is water een voorbeeld van een 

vloeistof met een lage viscositeit, honing een voorbeeld van een vloeistof met een hoge 

viscositeit. Vloeistoffen met een hoge viscositeit worden viskeus genoemd.  

Z 

Zuurbalans 

Zie pH 

Zuurgraad 

Zie pH 
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