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Waarom Phitex®? 

Heb jij al veel producten geprobeerd, met uitgebreide skincareroutines? En is 

jouw huid daardoor alleen nog maar verder verzwakt, waardoor je in een 

negatieve spiraal bent gekomen?  

 

Phitex® doorbreekt deze negatieve spiraal op een natuurlijke en 

lichaamseigen manier. En, je hoeft naast Phitex® geen andere producten meer 

te gebruiken. Waar veel producten je huid ongemerkt verzwakken zodat je er 

afhankelijk van wordt gemaakt, verhoogt Phitex® juist de natuurlijke 

huidweerstand. Daardoor wordt je huid sterker en kan je huid zélf het 

probleem oplossen. Of dit nu acne, eczeem, schimmel of kleine ontstekinkjes 

zijn, binnen enkele weken verdwijnen deze aandoeningen op de meest 

natuurlijke manier. 

 

Phitex® is het enige product voor huidbehandeling dat op deze manier werkt 

en Phitex® voldoet aan alle 15 strenge criteria van een cosmeceutical. (zie ook 

brochure voor professionals) 

 

Hoe gebruik je Phitex®? 

Speciaal voor tieners is Phitex® ontwikkeld en daardoor heel makkelijk in 

gebruik. Phitex® spray je 1 keer per week op het textiel dat in aanraking komt 

van de huid die je wilt behandelen. Bijvoorbeeld je kussensloop als je last hebt 

van je gezicht, of bijvoorbeeld de binnenkant van je T-shirt als je 

huidonzuiverheden hebt op je rug. Maar ook je billen of borsten kun je 

behandelen, door je onderbroek in te sprayen of bh. Als je last hebt van 

onzuiverheden op je voorhoofd, adviseren wij als producent en ontwikkelaar 

van Phitex®, om de bandeau (1- 2 keer per week) in te sprayen en 's nachts te 

dragen.  

 

Als je het textiel hebt ingesprayd en hebt laten drogen, dan worden een week 

lang alleen werkstoffen van Phitex® geleidelijk afgegeven aan je huid. 

Hierdoor hoef je niets op je huid te smeren en blijft je huid schoon en open 



tijdens de behandeling. Om deze manier van huidbehandeling mogelijk te 

maken is vijf jaar onderzoek aan vooraf gegaan. Phitex® is wetenschappelijk 

en klinisch bewezen effectief. 

 

Hoelang doe je ermee? 

Lang. 

Als je het gebruikt voor de behandeling van je gezicht, dan doe je 8-12 weken 

met 50 ml en 4-6 maanden met 100 ml. 

 

Wat mag je verwachten? 

Ons product is wetenschappelijk en klinisch bewezen effectief én Phitex® 

voldoet aan alle kenmerken van een cosmeceutical (zie google).  

In 6 weken mag je 80% verbetering verwachten.  

Het product is vrij van bijwerkingen en huidverzwakkende stoffen.  

Daarbij laat het de goede bacteriën van de huid in leven en doodt het alleen de 

slechte bacteriën.  

Omdat het product huid-pH-neutraal is laat de natuurlijke zuurgraad van de 

huid in evenwicht voor een goede weerstand. 

Tijdens het gebruik mag je gewoon de zon in en je opmaken zoals je gewend 

bent.  

En natuurlijk geeft het geen vlekken op het textiel. 

 

Volledig vrij van bijwerkingen  

Phitex® ClearUp is vrij van bijwerkingen door onze veilige formulering en 

nieuwe technologie. 

Juist de acnegevoelige en onzuivere huid is een kwetsbare huid met een lage 

weerstand. Daarom hebben wij voor een formulering gekozen die helemaal 

vrij is van ingrediënten die irriteren, een allergische gevoeligheid ontwikkelen, 

of waarvan bekend is dat zij de huid kunnen verzwakken. 

 

Omdat Phitex® ClearUp is volledig vrij van bijwerkingen, geeft het deze 

voordelen: 

✓ Het verzwakt de huid niet en bouwt geen allergieën op. 

✓ De natuurlijke zuurgraad van de huid blijft in balans omdat Phitex® ClearUp 

dezelfde pH-waarde heeft als de huid. 



✓ Het bestrijdt alleen de slechte bacteriën en laat de goede bacteriën die de 

huid beschermen intact. 

✓ Het mag gebruikt worden naast andere behandelingen en medicatiegebruik. 

✓ Het mag ook gebruikt worden tijdens de zwangerschap en als je zwanger wilt 

worden. 

✓ De huid droogt niet uit en je mag tijdens het gebruik gewoon de zon in zoals je 

gewend bent. 

✓ Je kunt overdag gewoon make-up gebruiken zoals je gewend bent; het 

resultaat blijft even goed omdat de werkstoffen ‘s nachts al zijn opgenomen 

door de huid. 

✓ Het geeft geen vlekken op kleding. 

✓ Het bevat geen huidverzwakkende ingrediënten, zoals:  Alcohol, propylene 

glycol, parabenen, BHT's, geen enkele vorm van parfum/fragrance of 

kleurstoffen. 

  

WAARSCHUWINGEN 

Geen. Phitex® mag onder alle omstandigheden worden gebruikt. Phitex® is 

volkomen veilig en is helemaal vrij van bijwerkingen. 

          

 

SHOP 

 

Phitex® ClearUp  Dermale textiel spray voor huidbehandeling / huidverzorging 

van acne, rosacea, eczeem, schimmel, roodheid, huidirritatie.  

 

Voor welke huidaandoeningen is Phitex® bewezen effectief? 

Phitex® ClearUp  werkt voor een breed scala aan huidaandoeningen, zoals 

acne, eczeem, rosacea, roodheid, een geïrriteerde huid en voor algemene 

huidonzuiverheden zoals kleine ontstekinkjes. In totaal werkt Phitex® voor 

meer dan 10 huidaandoeningen, waaronder huidontstekingen die door 

mondkapjes worden veroorzaakt. 

 

Leveringsomvang 100 ml 



▪ 100 ml bottle met verzegelingsdop 

▪ 100 ml product Phitex® ClearUp 

▪ Sprayapplicator 

▪ Aanwijzingen voor gebruik 

▪ Consumenten productinformatiebrochure 

▪ Kartonnen omverpakking met productinformatie 

 

Leveringsomvang 50 ml 

▪ 50 ml bottle met verzegelingsdop 

▪ 50 ml product Phitex® ClearUp 

▪ Sprayapplicator 

▪ Aanwijzingen voor gebruik 

▪ Consumenten productinformatiebrochure 

▪ Kartonnen omverpakking met productinformatie 

 

 

 

 

 

 


