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Waarom Covitex®? 

Covitex® spray is speciaal ontwikkeld voor huidonzuiverheden die ontstaan 

door het dragen van een mondkapje. Covitex® is het enige product dat direct 

op het mondkapje kan worden aangebracht, zodat de huid schoon en open 

blijft. Het aanbrengen van een laagje crème op de huid onder het mondkapje 

zorgt namelijk voor een voedingsbodem voor bacteriën, schimmels en 

virussen. Covitex® geeft dit probleem niet en versterkt juist de natuurlijke 

huidbarrière voor een goede weerstand!  

 

Covitex® is een spray om te gebruiken in combinatie met een mondkapje en is 

nieuw op de markt. Nadat het mondkapje is ingesprayd geeft Covitex® 3 à 4 

uur lang werkstoffen af aan de huid om irritaties en onzuiverheden te 

herstellen en te voorkomen. Er bestaat geen ander product om de huidschade 

ten gevolge van mondkapjes op zo’n effectieve en makkelijke manier weg te 

nemen en te voorkomen. Covitex® is wetenschappelijk en klinisch bewezen 

effectief. 

 

Hoe gebruik je Covitex®? 

1) Spray een zacht katoenen mondkapje in met 3 spraytjes Covitex® en 

laat dit eerstopdrogen, gewoon aan de lucht, voordat je het 

mondkapje aan doet. 

2) Zorg ervoor dat je geen crème, make-up of andere producten op je 

gezicht hebt als jeCovitex® gebruikt, want anders werkt het niet. 

3) Vervang het ingesprayde mondkapje na maximaal 3 uur door een 

nieuw, schoon katoenen mondkapje en spray opnieuw in. Door 

eenmaal insprayen met 3 spraytjeszorgt Covitex® gedurende 3 à 4 uur 

voor een continue afgifte van werkstoffen. 

4) Gebruik bij voorkeur een mondkapje van (zacht) katoen. Als je een 

mondkapje gebruikt dat van zijde is werkt Covitex® niet en op een 

wegwerpkapje werkt Covitex® minder goed. 

 

 



Hoelang doe je ermee? 

Dit is afhankelijk hoelang per dag een mondkapje wordt gedragen. Het 

verbruik is 1à 2 spraydoseringen per drie uur dat het mondkapje wordt 

gedragen. 20 ml Covitex® is voldoende voor ongeveer 100 spraydoseringen. 

  

Volledig vrij van bijwerkingen  

▪ Covitex® bevat slechts 11 ingrediënten en is helemaal vrij van 

irriterende of huidverzwakkende stoffen zoals alcohol, 

propyleenglycol, parfum of geurstoffen, of parabenen. Natuurlijk is 

Covitex® ook volledig dierproefvrij. Covitex® is vrij van bijwerkingen en 

mag daarom door iedereen gebruikt worden, ook als je zwanger bent. 

▪ Covitex® verhoogt de natuurlijke weerstand van de huid waardoor de 

huid zelf, op een lichaamseigen manier de onzuiverheden en 

ontstekingen aanpakt. 

▪ Daarnaast is Covitex® wetenschappelijk en klinisch bewezen effectief 

en voldoet aan alle strenge eisen van een cosmeceutical. Covitex® is 

verkrijgbaar zonder recept. 

 

SHOP 

 

Korte beschrijving 

Covitex® spray is speciaal ontwikkeld voor huidonzuiverheden die ontstaan 

door het dragen van een mondkapje. Covitex® is het enige product dat direct 

op het mondkapje kan worden aangebracht, zodat de huid schoon en open 

blijft. Het aanbrengen van een laagje crème op de huid onder het mondkapje 

zorgt namelijk voor een voedingsbodem voor bacteriën, schimmels en 

virussen. Covitex® geeft dit probleem niet en versterkt juist de natuurlijke 

huidbarrière voor een goede weerstand!  

 

Leveringsomvang  

▪ 20ml handzame sprayflacon met fine mist dispenser 

▪ 20 ml product Covitex® 



▪ Consumenten productbrochure met aanwijzingen voor gebruik (A6, 

20p.) 

▪ Transparante omverpakking 

 


