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Phitex® ClearUp 
 

 

‘ 
  

 

 

 

Binnen 1 jaar adapteren meer dan 100 huidprofessionals Phitex® met succes naast hun 

bestaande merken. Ook ontdekken zij in de praktijk dat Phitex® voor meer dan alleen  

 

‘De ingrediënten’ 
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Werner Marks, verpleegkundige   

&  gezondheidswetenschapper 

Ontwikkelaar van Phitex®   

en directeur-eigenaar  

van Phidermica BV 

 

 

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. 

 

“ In deze brochure lees je alles over de ingrediënten en de activa in 

Phitex® ClearUp . 
 

 Hoe deze werken, waarom er gekozen is voor juist deze ingrediënten 

en hoe deze in voldoende concentratie, op de juiste plek in de huid 

worden afgegeven.  
 

Dit alles met duidelijke illustraties, onderbouwing en uitleg.  

Ten slotte laat ik je zien waarom de ingrediënten 100% cosmeceutical 

waardig geformuleerd zijn.  
 

Phitex® ClearUp is krachtig in al zijn eenvoud!   Een innovatief en eerlijk 

product dat ontwikkeld is vanuit de gebruikerswensen. Door op een 

creatieve manier op zoek te gaan naar vernieuwing is Phitex® een 

baanbrekende en unieke aanwinst voor de huidbehandeling. “ 
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De 11 ingrediënten   

 

Omdat Phitex® een dermale 

textielspray is, die eerst moet 

drogen nadat deze is 

aangebracht, verdampen 

sommige ingrediënten en zijn 

verdwenen voordat de huid in 

contact komt met het 

ingesprayde textiel.  

 

Andere ingrediënten blijven 

(onzichtbaar) achter op het 

textiel en worden dus ook niet 

aan de huid verbonden.  

 

Slechts 2 ingrediënten worden 

opgenomen door de huid. Dit zijn 

de twee activa (werkstoffen). Deze komen vrij in de kleinst denkbare vorm. Namelijk in 

zuiver moleculaire staat, zonder dus nog verbonden te zijn aan andere ingrediënten.  

 

Hoe dit kan, lees je hierna. Wel is dit de reden dat de activa in een voldoende concentratie, 

op de juiste plek in de huid kunnen komen. Daarom is het niet nodig geweest om voor 

Phitex penetrators te gebruiken die (op termijn) huidverzwakkend en irriterend zijn zoals 

bijvoorbeeld propyleen glycol.  

 

Bij de ontwikkeling van Phitex® ging het er namelijk niet alleen om, dat de activa in 

voldoende mate op de juiste plek in de huid belanden, want het ging ook om de manier 

waarop dit gebeurt. Zoals Phitex® dat voor elkaar krijgt is de meest huidvriendelijke manier 

en uniek in de huidbehandeling. 

 

“ Phitex is een vernieuwend product,  

omdat het ALLEEN de werkstoffen afgeeft aan de huid.  

Dit is uniek in huidbehandeling  

en mede daarom werkt het zo goed! “ 
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Veilige ingrediënten 
  

Phitex® is een 100% Nederlands product en voldoet aan de 

hoogste kwaliteitseisen die stuk voor stuk zijn onderbouwd 

met de vereiste testen en onderzoeken. Hiernaast zie je de 

belangrijkste voor de ingrediënten op een rij. Ook zijn alle 

documenten voor Phitex® tot in de puntjes geregeld.  

 

Hierdoor weet je zeker dat je een veilig en betrouwbaar 

product in handen hebt.  

 

 

 

Huidvriendelijke 

ingrediënten 
 

De formulering van Phitex® ClearUp is uitzonderlijk huidvriendelijk en daarom 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. Ons 

product is zó mild voor de huid, dat wij al vaak met mooi resultaat en zonder problemen of 

bijwerkingen, zelfs babies hebben mogen behandelen voor hun eczeem, waar zij al lange tijd 

tevergeefs een oplossing voor zochten. 

 

 

Geurstoffen 

 

Binnen de marketing van cosmetica worden vaak vriendelijke bewoordingen gebruikt 

zoals: ‘Natuurlijke geurstoffen’ , ‘Hypoallergene parfum’, ‘Geurextract gewonnen uit 

natuurlijke, biologische oliën’ en '(huidvriendelijke)parfum' of, ook een bijzondere: 

'Geurstoffen zonder schadelijke hoofdbestanddelen'. Uiteindelijk blijft het gewoon een 

slecht ingrediënt voor de verzwakte huid en is het niets anders dan een ‘Geurstof’, ’Parfum’ 

of ‘Fragrance’. 

  

 



PHITEX - DE INGREDIËNTEN -  P H I D E R M I C A -210510- 

 

Geurstoffen doen niets voor het herstel van de huid, maar verzwakken de huid juist. Zij 

kunnen op termijn (soms na lange tijd en dan van de een op de andere dag) allergische 

reacties en irritatie veroorzaken. Hierdoor ontstaat er onder andere jeuk, met alle gevolgen 

van dien.  Daarom is Phitex® ClearUp is volledig geurloos en vrij van kleur- en geurstoffen.  

 

 

Alcohol 

  

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

alcohol vaak goed (bijvoorbeeld tegen acne), maar binnen 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 worden in veel producten toegepast als conserveermiddel en zijn zonder meer 

veilig in gebruik. 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. Wij vonden parabenen in een product voor de onzuivere (en vaak verzwakte) 

huid niet wenselijk, omdat parabenen onnodig de gevoelige huid kunnen irriteren.  

 

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 

hebben wij gekozen voor het bewezen huidvriendelijke ‘Phenoxyethanol’. Dit veroorzaakt 

namelijk geen allergische reactie van de huid, ook niet op termijn. Daarbij komt (voor 

degenen die minder positief zijn over Phenoxyethanol), dat dit ingrediënt al verdampt is 

voordat de huid in contact komt met Phitex®, zie ook p.3.  
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Propylene Glycol 

 

Propylene Glycol wordt gebruikt om vocht te binden en werkt als penetrator om de 

werkstoffen dieper in de huid te laten komen. Echter, de natuurlijke huidbarrière kan 

hierdoor worden beschadigd. De kans dat je huid op termijn allergisch of geïrriteerd 

reageert op deze stof, is groot.  

 

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

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

alternatief voor vocht te binden en irriteert niet. Het wordt volledig gewonnen uit maïs en 

is mild voor de gevoelige huid.  

 

Om de huid te penetreren hebben we niet de oplossing gezocht in een penetrerend 

ingrediënt zoals Propylene Glycol. In plaats daarvan hebben we de oplossing gezocht in een 

slimme afgiftetechniek waarmee de activa voldoende én voldoende diep de huid in komen 

(p.3). Dit hebben we onder andere bepaald en getest met de Franz Cell-test en middels in-

vitro-onderzoek aangetoond. 

 

 

De zuurgraad van Phitex® ClearUp 

 

Ook al zijn de ingrediënten nog zo goed, het is belangrijk dat het product 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 en wordt de huid gevoeliger voor diverse externe agentia. 

 

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. 
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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 liposomaal 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.  

 

 

De 2 activa 
 

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. 

 

 

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.  

 

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

Aminohexanoate, die het verdedigingmechanisme van de huid versterkt door de aanmaak 
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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 én tegen schimmels.   

 

 

Activum 2: Piroctone Olamine 

 

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. 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. Piroctone Olamine heeft een grote affiniteit met de 

keratinerijke weefsels zoals de huid en is een veelgebruikt en veilig ingrediënt.  

 

De antibacteriële en schimmeldodende werking elimineert de pathogene  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. 
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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 

 

Afgifte van de activa 
Phitex®  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®  afgegeven aan de 

huid. Om dit mogelijk te maken, zijn de werkstoffen 

liposomaal ingekapseld in een cationisch omhulsel.  

 

Cationisch heeft betrekking op de moleculaire lading; deze is positief (cationisch). De 

kapseltjes om de werkstoffen zijn aan de buitenzijde 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®  daarop wordt gesprayd. Dit principe wordt hier ‘cationische aantrekking’ genoemd. 

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. 

 

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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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 de enzymatische werking.  

 

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 huidbehandeling. Ook raakt de huid hierdoor niet verstopt, iets dat wel het geval 

kan zijn bij producten die op de huid aangebracht worden. 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 

ingrediënten die geen primaire werking voor de huid hebben. 

 

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.  

 

 

Cosmeceutische formulering 

van ingrediënten 
 

De formulering van de ingrediënten is 100% 

cosmeceutisch! Phitex® bevindt zich daarom 

tussen een cosmeticum en een geneesmiddel. 

 

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 
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een gezond microbioom intact blijven. Ook treedt er geen resistentie (ongevoeligheid) op 

voor de slechte bacteriën, zoals dat bijvoorbeeld 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 uitzonderlijk 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.   

 

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, obsolete 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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Phidermica is de producent en exclusieve leverancier van Phitex® . 

 

Phidermica geeft jou brede en deskundige ondersteuning door 1 vaste contactpersoon. 

Korte lijnen dus en een persoonlijke benadering, net zolang totdat jij tevreden bent. 

 

Je koopt Phitex® makkelijk, snel en veilig in met iDeal in twee clicks  

op Phidermica-Professional.nl . Binnen 24 uur verzonden.  

Geen minimumafname. Altijd gratis verzending. 

 

En ben je toch een keer niet helemaal tevreden over Phitex® voor een van je 

toepassingen? Geen probleem. Dan vergoeden wij gewoon jouw product.  

Met 1 belletje geregeld, zonder gedoe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Phidermica BV  Nederland 
 
info@phidermica.nl | www.phidermica.nl 


