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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  

‘Expect the 

Unexpected’ 
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“ Met Phitex® ClearUp heb ik een nieuwe 

manier van huidbehandeling mogelijk 

gemaakt. Vanaf nu zijn veel  verschillende 

huidproblemen (>10) op een makkelijke en 

veilige manier effectief te behandelen. 

 

Ik heb Phitex® ontwikkeld om vooral tieners 

de kans te geven om op een heel 

eenvoudige manier weer een mooie en 

gezonde huid te krijgen. Want vooral 

tieners beoordelen elkaar vaak op hun 

uiterlijk, met alle nare gevolgen van dien.  

 

Naast de duizenden tieners die Phitex® al 

gebruiken, werken inmiddels ook steeds 

meer huidtherapeuten met Phitex® . ” 

 

 

 

Voor elk probleem een oplossing 
 

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

bestaande merken. Zeker omdat zij met eigen ogen hebben gezien dat Phitex® behalve 

voor acne, ook effectief is voor veel andere huidaandoeningen. Denk aan rocasea, 

schimmelaandoeningen, veel vormen van eczeem, keratosis pilaris, erytheem, frequent 

terugkerende ontstekinkjes en bijvoorbeeld cyclische problematiek waarin jeuk een 

luxerende rol speelt. 

 

 

 

Steeds meer huidtherapeuten, 
 

… integreren Phitex® daarom in hun bestaande behandelregime en merkenportfolio. 

Daarom heb ik contact met je gezocht en laat ik jou graag kennismaken met Phitex®.  

 

Phitex® heeft namelijk een uniek breed behandel- en indicatiespectrum en een hoge 

compliance door de makkelijke toepassing. Ook dat maakt het heel geschikt voor jou als 

huidtherapeut. Daarnaast voldoet het als een van de weinige producten aan álle criteria 

Werner Marks, verpleegkundige  en 

gezondheidswetenschapper. Ontwikkelaar van 

Phitex®  en directeur-eigenaar van  PHIDERMICA, 

producent  en distributeur Phitex® 
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voor een cosmeceutical en bereikt het als enige het gewenste resultaat door de 

weerstand van de huid zélf te verhogen, in plaats van zich direct op een specifiek 

huidprobleem te richten. Dit is uniek in huidbehandeling. 

 

 

Phitex in jouw praktijk? 

 

Phitex® is als hoogwaardige cosmeceutical uniek in zijn werking én in zijn toepassing. De 

unieke werking maakt dat de weerstand van de huid zélf wordt verhoogd, zodat de huid 

zélf het huidprobleem in kwestie aan kan pakken. De bijzondere toepassing van Phitex® 

als textielspray maakt dat alle delen van het lichaam gemakkelijk kunnen worden 

behandeld, en dat Phitex® gemakkelijk kan worden gecombineerd met andere merken die 

in de praktijk worden gevoerd. Bovendien is Phitex® als jong Nederlands merk al 

tweemaal genomineerd voor ‘Best product of the Year’.  

 

Het zou voor mij een eer zijn als ik als Phitex® ook in jouw praktijk terugzie. Daar komt het 

namelijk helemaal tot zijn recht. 

 

In deze korte brochure alvast een ‘trailer’.  Met als doel natuurlijk dat we elkaar snel 

spreken, zodat ik alle mooie ins- en outs van Phitex® met jou kan delen!  

 

Ik wens je veel lees- en ‘kijk’plezier!    

 

 

Werner Marks   

06 1111 3909  
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Wat is Phitex® ? 
Phitex® is een dermale textielspray, die control-released antimicrobiële peptiden (AMP’s) 

afgeeft aan de huid. Hiervoor dient 1x per week bijvoorbeeld een kussensloop te worden 

ingesprayd met Phitex® voor de behandeling van het gezicht of een t-shirt voor de 

behandeling van de rug.  Phitex® is zo gemaakt dat het dan gedurende een week continu 

antimicrobiële peptiden afgeeft aan de huid. 

 

Omdat de antimicrobiële peptiden in Phitex® de defensinesniveaus in de huid verhogen, 

neemt de natuurlijke weerstand van de huid toe. Daardoor pakt de huid zélf de 

onzuiverheden aan. Deze natuurlijke (en omgekeerde) benadering van huidherstel is uniek 

in de huidbehandeling. Phitex® is volledig vrij van bijwerkingen, heeft geen contra-

indicaties en geeft geen resistentie voor de Propionibacterium acnes.  

 

Zo is met Phitex® een innovatieve toepassing bereikbaar gemaakt voor 

huidtherapeutische behandelingen die de huidweerstand verhoogt. Phitex® kan solitair 

worden ingezet bij cliënten met een acnegevoelige of onzuivere huid. Daarnaast kan 

Phitex® ook moeiteloos geïntegreerd worden in het bestaande behandelregime en is het 

altijd complementair aan jouw bestaande merken. 

 

Phitex® 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 de huidbehandeling.  

 

Veel producten voor de onzuivere huid maken de huid ‘lui’ of doden helaas ook de goede 

bacteriën waardoor de beschermende huidflora wordt beschadigd. Hierdoor ontstaat er 

een afhankelijkheid van zo’n product, waarbij de huid verzwakt is en zich niet meer zélf 

kan herstellen . Phitex® is hierop een uitzondering en dit huidweerstandverhogende effect 

is wetenschappelijk en klinisch bewezen.  
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Klinische effecten 
Huidige klantresultaten en in-vivo-

onderzoek wijzen uit dat 80% verbetering  

valt te bereiken binnen 6-8 weken.  

Door gebruik te maken van twee  

complementaire activa is een breed 

indicatie- en behandelspectrum  

gerealiseerd. Daarom is Phitex® effectief bij 

zowel schimmel- als bacteriële agentia die 

een risico vormen voor verdere 

huidverzwakking bij  bijvoorbeeld juist de 

acnegevoelige huid. Omdat alléén de 

werkstoffen worden afgegeven, is de 

huidbelasting voor de aangedane huid 

minimaal. 

 

Naast onze in-vivo-metingen hebben we in vitro gemeten in welke mate de AMP’s 

verhoogd worden. Phitex® verhoogt wetenschappelijk bewezen de human β-defensines-2 

en -3 niveaus in de keratinocyten met respectievelijk 26% en 10%. Juist deze defensines 

spelen een belangrijke rol in 

het microbiome  

verdedigingsmechanisme 

van de huid.  
 

Deze defensines bieden een 

breedspectrumwerking 

tegen externe agentia zoals 

ongewenste bacteriën, 

schimmels en virussen; zij 

bevorderen de 

wondgenezing en versterken 

het immuunsysteem van de 

huid. 
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Jouw voordelen… 

✓  Moeiteloze integratie binnen bijna alle bestaande behandelingen door het brede 

behandel- en indicatiespectrum. Daardoor krijg je beter en sneller resultaat en een 

kortere downtime. Op de meest natuurlijke manier omdat de huid zichzelf herstelt. 

✓  Resultaatverbetering van de reguliere thuisproducten omdat Phitex® de huid 

sneller laat regenereren en de stofwisseling van de huid versnelt. 

✓ Hoge compliance bij tieners én geschikt voor alle delen van het lichaam. 

✓  Effectief voor toepassing in gecombineerde casuïstieken waarbij gebruikelijke 

interventies gecontraïndiceerd zijn. 

✓ Doorbreekt lastige cycli. Bijvoorbeeld die van de geïrriteerde huid waarbij jeuk ter 

sprake is. Door de huid sterker te maken wordt de cyclus doorbroken en kan de 

huid makkelijk verder behandeld worden zoals gewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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.  
 

 

 

Benieuwd?  Bel of mail mij gerust even…  

Werner,  06 1111 3909  /   info@phidermica.nl
 

Phidermica 
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