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onzuivere huid – probleem huid



Onzuivere huid voor en na
6 weken Phitex® ClearUp gebruik



Expect the unexpected

Werkt terwijl jij slaapt



keratosis pilaris, 



onzuivere huid – probleem huid



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. 



Ontstekingen rug voor en na
8 weken Phitex® ClearUp gebruik



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. 



Onzuivere huid voor en na
12 weken Phitex® ClearUp gebruik



onzuivere huid – probleem huid





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.



Ontstekingen rug voor en na
6 weken Phitex® ClearUp gebruik



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.



Onzuivere huid voor en na
4 weken Phitex® ClearUp gebruik



onzuivere huid – probleem huid



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. 



Onzuivere huid voor en na
10 weken Phitex® ClearUp gebruik



19-09-2019 25-09-2019

Eczeem  6 dagen Phitex® ClearUp



Onzuivere huid voor en na
6 weken Phitex® ClearUp gebruik



Onzuivere huid voor en na
6 maanden Phitex® ClearUp gebruik.

Als gevolg van het krabben aan de huid 
blijft resultaat achter



Onzuivere huid voor en na
10 weken Phitex® ClearUp gebruik



onzuivere huid – probleem huid



Onzuivere huid voor en na
6 weken Phitex® ClearUp gebruik



Borst schimmel    resultaat na
6 weken Phitex®         ClearUp



Onzuivere huid voor en na
12 weken Phitex® ClearUp gebruik



Onzuivere huid voor en na
12 weken Phitex® ClearUp gebruik



Onzuivere huid voor en na
12 weken Phitex® ClearUp gebruik





Onzuivere huid voor en na
12 weken Phitex® ClearUp gebruik





onzuivere huid – probleem huid
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