


onzuivere huid – probleem huid 



Expect the unexpected 

 

Werkt terwijl jij slaapt 



1. Door een unieke afgiftetechniek komen alléén die 
werkstoffen in de huid die er toe doen 

2. Het maakt gebruik van twee complementaire 
werkstoffen 

3. Het is volledig vrij van huidverzwakkende stoffen en 
van bijwerkingen 

 

De effectieve werking van Phitex® ClearUp wordt 
veroorzaakt door drie belangrijke factoren 



Piroctone Olamine 
 

Helpt de natuurlijke microbiele  balans 

in de huid herstellen. Pakt gericht 
schimmels  en schadelijke bacteriën aan. 

Laat de goede bacteriën intact.  

 

2 activa 

Acetyl Dipeptide-3  
Aminohexanoate 

Een relatief nieuw ontwikkelde peptide. 
Verhoogd het defensinis nivo in de huid. 

Wordt gecontroleerd aan de                                               
huid afgegeven, waardoor de huid                                         
haar probleem zelf op kan lossen.  

Complementair aan P. Olamine 



Zie hier de werkstoffen aan het katoen vastzitten 



Aqua  
 oplosmiddel 
Propanediol 
 brengt werkstoffen dieper in de 

huid 
Caprylic / Capric Triglyceride 
 helpt bij een goede verdeling 
Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate 
 versterkt de natuurlijke immuniteit 
Piroctone Olamine 
 Schimmel en bacteriedodend 
Lecitin 
 hydrateert en regenereert 
 stabilisator 

 

Ingrediënten  

Ammonium acryloyldimethyltaurate/Vp 
Copolymer 
 speelt een rol bij de cationische 

inkapseling en verbind de water en in vet 
oplosbare ingrediënten 

Ployglyceryl-3 stearate 
 laat ingrediënten zich goed met elkaar 

vermengen 
Potassium Cetyl Phosphate 
 Laat de werkstoffen zich goed met het 

textiel hechten en helpt de werkstoffen 
door de huid op te laten nemen 

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride 
 belangrijkste functie is de cationische 

werking 
Phenoxyethanol 
 conserveringsmiddel 

 



• Slechts 1 applicatie per week nodig voor een 
continue gecontroleerde afgifte en een stabiele 
activaspiegel 

 

• Alleen afgifte van werkstoffen aan de huid is aan de 
orde waardoor er geen extra, ondersteunende 
(vul)stoffen nodig zijn 

Voordelen van Cationische 
technologie 



 

In 6-8 weken 80% verbetering  

 



 

• Bij acne door krabben of knijpen aan je huid 

• Wanneer men met vuil haar gaat slapen  

• Wanneer men geen katoen gebruikt 

• Als  je alleen op je rug slaapt en je gezicht wilt 
behandelen 

• Als de huid erg verhoornd is  

• Bij gebruik van anabole steroïden 

 

 

 geschikt / ongeschikt 



50ml  €  76,00     ---    100ml €  132,00 

Verkrijgbaar in twee formaten 



€ 9.95 



 



keratosis pilaris,  



Vrouw, 24 jaar, vanaf haar13e 
levensjaar een gegeneraliseerde 
huidafwijking met diffuse niet 
wegdrukbare erythemateuze roodheid, 
berustend op uitgebreide vasodilitatie 
van het gehele gelaat.  
Tevens enkele lichtrode ronde 
erythemato squameuze laesies van 1 à 
2 mm op met name het kingebied en 
comodonen verspreid op het 
voorhoofd, de wangen, neus en kin. 

Toepassing:  
Gebruik van Phitex® voor een periode van: 8 weken  
 Toegepast op kussen en bandeau..  
Totaal verbruik 2x 50ml Phitex® ClearUp.  

 





Vrouw, 19 jaar, vanaf haar 16e                          
levensjaar tientallen lichtrood tot                                 
felrood, erythemateuze niet wegdrukbare 
laesies, 3mm- 10mm, onregelmatig van 
vorm en nauwelijks verheven, uitgebreid 
over de gehele wangen. (geen acne 
excoriée des jeunes filles gediagnostiseerd) 
Wisselende, cyclusgebonden frequentie. 

 

 Toepassing:  

Gebruik van Phitex® voor een periode van: 12 weken 's nachts.  

Toegepast op kussen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp.  





Vrouw, 12 jaar, vanaf haar 11e 
levensjaar talloze lichtrode, 

gelige, licht verheven bolronde 
pustulas en comodonen à 1mm - 

3mm, geheel verspreid op de 
bovenrug.  Wisselende, 

cyclusgebonden frequentie.  
 

 
Toepassing: Phitex® Clear Up  

voor een periode van 8 weken.  

Toegepast op katoenen t-shirt.  

Totaal verbruik 1x 50ml Phitex ClearUp. 





Vrouw, 22 jaar, sinds 20e 
levensjaar enkele lichtrode, 
grillige erythematosquameuze 
laesies van 1mm - 3mm in met 
name het kingebied en de 
wangen met comodonevorming. 
Wisselende, cyclusgebonden 
frequentie.  
 

Toepassing:   Gebruik van Phitex® Clear Up, voor een  periode van 

 4 weken. Toegepast op kussen.  Totaal verbruik 25ml Phitex® Clear Up.  

(geen acne excoriée des jeunes filles gediagnostiseerd) Vanwege 
regelmatige (kleine) ontstekingen overmatige roodheid (post-
inflammatoir erytheem) over het gehele gelaat. 





 
Man, 18 jaar, sinds het 14e levensjaar 
(post)inflammatoir erytheem en boxcar en icepick 
littekenvorming ten gevolge van tientallen matig 
scherpbegrensde comedonen en pustuli, cutaan 
en subcutaan op het voorhoofd, slapen en 
wangen 1-4mm, licht tot donkerrood van kleur, 
door proliferatieve ontsteking veroorzaakt door 
de Propionibacterium acnes.  
 

Toepassing:  
Phitex®  ClearUp gedurende 10 weken . 
Toegepast op kussen en bandeau 
Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® 
ClearUp.  
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