
    
 
 
 

 
 

EEN ONZUIVERE HUID KOMT BIJ 90% VAN DE VROUWEN  

EN MANNEN VOOR EN IS ZICHTBAAR ALS ROODHEID, 

KLEINE ONTSTEKINKJES EN BIJ TIENERS MEESTAL ALS ACNE. 
 

VAAK GEEFT DIT ONZEKERHEID, SCHAAMTE OF  

HET GEVOEL MINDER AANTREKKELIJK TE ZIJN. 
 

DE BELANGRIJKSTE OORZAAK VAN EEN ONZUIVERE HUID  

IS EEN LAGE HUIDWEERSTAND WAARDOOR DE HUID ZICH 

NIET SNEL EN GOED GENOEG KAN HERSTELLEN.  

Hoe werkt het? 
 

Phitex® wordt met een paar 

spraytjes aangebracht op het 

hoofdkussen. Als de gezichtshuid 

tijdens het slapen in contact komt 

met het ingesprayde textiel, dan 

worden gecontroleerd de 

werkstoffen die in Phitex® zitten 

afgegeven tot diep in de huid.  

 

Overdag blijven de werkstoffen 

actief in je huid. En je hoeft je 

kussen maar 1 keer per week in 

te sprayen. Dit grote gebruiksgemak 

maakt Phitex® natuurlijk ideaal voor 

tieners.  

 

Heb je een onzuivere huid op je 

rug? Spray dan eenvoudig je T-shirt 

in. Binnen 8 weken is je huid weer 

mooi, sterk en gezond. Makkelijker 

en beter kan niet. 

 

Daarnaast versnelt en verbetert 

Phitex® het resultaat van 

professionele huidbehandelingen, 

zoals peelingbehandelingen, 

laserbehandelingen  

en microneedling. 

 

Recent is Phitex® ook  

bewezen effectief  

gebleken voor de  

behandeling van  

onzuiverheden,  

veroorzaakt  door  

het dragen van  

een mondkapje. 

 

   

 

Phitex® is wetenschappelijk en klinisch 

bewezen effectief en is met succes 

getest op zowel vrouwen als mannen 

met een onzuivere en acnegevoelige 

huid. 
 

Phitex® is zuinig in gebruik. Met het 50-

ml-product kun je 10-12 weken lang 

jouw huid behandelen. Voldoende voor 

een perfect resultaat. 

 

Phitex® is de enige die deze nieuwe 

manier van huidbehandeling  

mogelijk maakt.  
 

Phitex® is exclusief verkrijgbaar bij 

huidspecialisten, huidtherapeuten en 

apotheken.  
 

Wil je meer weten? Vraag het jouw 

huidprofessional of ga naar 

www.phidermica.nl .  

 

 

 

Phitex® lost dit probleem op 

en is een doorbraak in de 

behandeling van de 

onzuivere en acnegevoelige 

huid. Het pakt namelijk op 

een effectieve manier de 

onzuiverheden aan, omdat 

het de weerstand van de huid 

zélf verhoogt. 
 

Hierdoor lost de huid zélf de 

onzuiverheden op. Dit is de 

meest natuurlijke manier en  

is uniek in huidbehandeling.  
 

In tegenstelling tot  

veel andere producten is 

Phitex® volledig vrij van 

bijwerkingen en brengt het de 

huidflora weer in balans. 

 

Daar komt bij dat Phitex® 

geschikt is voor meer dan  

maar liefst 10 verschillende 

huidaandoeningen. 

 

 

  

 
 
 
 
 

‘ P H I T E X ® :   J o u w   o n z u i v e r e   h u i d ,   o n z e   z o r g ’ 

 

Phitex® is beoordeeld als beste 

product voor de onzuivere en 

acnegevoelige huid door  

de wetenschappelijk-  

kritische reviewsite  

Beauty-Review en  

is genomineerd  

voor de categorie 

beste cosmeceutical 

en voor de ‘Professional 

Beautyproduct of the Year’ 

verkiezing, door de Beauty Trade 

Professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste product  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phitex® ClearUp is ontwikkeld en  

geproduceerd door Phidermica, 

een 100% Nederlands bedrijf. 
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