
A a n w i j z i n g e n
v o o r   g e b r u i k

Phitex®
ClearUp

 

Spray Phitex® ClearUp nooit direct op je 
huid want dan werkt het niet.
Spray het altijd alleen op het textiel dat in 
contact komt met je huid.

Nooit droogföhnen of strijken, nadat je het
textiel hebt ingesprayd, maar laat het aan
de lucht drogen (60-90min.)

Gebruik geen nachtcrème en reinig het
gezicht met een milde, niet-vette cleanser
of toner. Bij voorkeur je gel, wax of haarvet 
uit het haar wassen voor het slapen.

Phitex® ClearUp werkt het beste ’s nachts. 

Voor onzuiverheden op het gezicht: spray 
1x per week je kussensloop, bandeau 
(hoofdbandje) in nadat deze gewassen is.

Na het wassen en drogen van je
kussensloop, eventueel éérst strijken en 
daarna pas opnieuw insprayen. 

Gebruik geen nachtcrème en slaap niet
met make-up op, maar reinig het gezicht
met een milde, niet-vette cleanser of toner.

10 x

20 cm

De dosering voor 1 kant van je kussen is 9-10 
sprays op ongeveer 20 cm afstand.

Slaap je ook op de andere zijde van je 
kussen, spray deze kant dan ook in.

Laat het daarna opdrogen (60-90 min.).
Niet op het kussen slapen als het nog nat is. 

Slaap je met je dekbed over je gezicht, 
spray dit gedeelte in voor sneller resultaat.

Niet droogföhnen of strijken! Dan gaat het 
product kapot en werkt het niet meer.

Ben je gewend om op 1 kant te slapen? 

Dan komt alleen deze kant in aanraking 
met het kussen en wordt alleen deze kant 
van het gezicht behandeld met Phitex® 
ClearUp.

Spray in dat geval daarom ook de boven-
rand van je dekbed in die je over je gezicht 
trekt tijdens het slapen.

Als je je voorhoofd wilt behandelen kun je 
hiervoor de speciale bandeau
(hoofdbandje)  insprayen, die wij bij het
product verkopen.

Spray deze in met 4 sprays voor het gedeelte
dat in contact met de huid komt die je wilt
behandelen. 

Was de bandeau 1à 2 keer per week op 60˚
en spray deze daarna opnieuw in.

Heb je een onzuivere huid op je rug, billen 
of borst(en)?

Slaap ’s nachts met een ingesprayd t-shirt 
dat goed aansluit, een onderbroek of 
sport-bh. Was deze 1x per week en een 
onderbroek (’s nachts) 1x per 3 à 4 dagen, 
of vaker zoals je gewend bent.

Eventueel kun je voor een sneller resultaat 
je kledingstuk ook dagelijks insprayen en 
overdag dragen. 

Heb je toch nog vragen?

Wij beantwoorden je vragen graag, dus
mail ons op info@phidermica.nl of via het
contactformulier op de site. 

Wil je gewoon nog meer weten over 
Phitex® ClearUp voor jouw huid? 
Kijk dan op www.phidermica.nl of gebruik
de QR-code op de achterzijde.

PHI_DoseringEnGebruik_20180215.indd   1 15-02-18   11:20



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

De juiste dosering van Phitex® ClearUp is 1 spray (0.5 ml) voor 

een oppervlakte van 13x13 cm. Sprayafstand is 20 cm.

Als je bijvoorbeeld je hoofdkussen insprayt om je gezicht te 

behandelen, dan zijn dit 10 sprays. 

We gaan er vanuit dat je alleen het gedeelte van je kussen 

insprayt waar je met je hoofd op ligt (dit is 55x30cm). 

In de tabel hieronder zie je hoeveel sprays nodig zijn en

hoelang je met 50 ml doet. Dit hangt af van welk gedeelte

van je huid je wilt behandelen met Phitex® ClearUp.

We gaan ervan uit dat je het ‘s nachts gebruikt en het textiel 1 

keer per week wast en opnieuw insprayt. In het geval van een 

onderbroek die je alleen ’s nachts draagt: 1x per 3 à 4 dagen 

wassen en insprayen, of naar behoefte vaker.

Als je de huid wilt behandelen van je rug, billen of borst(en), 

dan kun je een t-shirt, onderbroek of (sport-)bh insprayen na 

iedere wasbeurt. Deze ingesprayde kleding kun je natuurlijk ook

overdag dragen. 

Je krijgt hierdoor sneller resultaat dan wanneer je het alleen

‘s nachts draagt. Wel gebruik je hierdoor meer product, omdat

kleding die je overdag draagt vaker gewassen moet worden 

en daardoor vaker moet worden ingesprayd.

Welk

gedeelte 

van je huid 

wil je 

behandelen?

Wat spray

je in?

Hoeveel 

sprays 

gebruik

je?

Hoelang

 doe je 

met

50 ml?

Zijkanten 
gezicht en 
kingebied

Kussen*
9 - 10
sprays

10 - 12
weken

Zijkanten 
gezicht en 
kingebied 

+ voorhoofd

Kussen * 
+ Bandeau 

(hoofdbandje)

11 - 12
sprays

8 - 9
weken

Voorhoofd
Bandeau

(hoofdbandje)
3 - 4

sprays
24 - 32
weken

Borst(en)
Binnenkant

sport-bh
(katoen)

4 - 6
sprays

16 - 24
weken

Rug
Binnenkant

t-shirt
rugzijde

9 - 10
sprays

10 - 12
weken

Billen

Binnenkant 
onderbroek

(katoen)
achterzijde

6 - 8
sprays

6 - 8
weken

* Alleen het gedeelte waar je met je hoofd op ligt (55x30cm)

S a m e n s t e l l i n g /  I N C I

Aqua, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Acetyl Dipeptide-3 

Aminohexanoate, Piroctone Olamine, Lecithin, Ammonium

Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Polyglyceryl-3 Stearate,

Potassium Cetyl Phosphate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,

Phenoxyethanol

Op www.phidermica.nl

lees je meer over

de ingrediënten
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