
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effectief huidproduct om onzuiverheden door 

mondkapjes te herstellen en te voorkomen. 

 

Covitex® is speciaal toepasbaar op mondkapjes. 

Daardoor hoeft er niets op de huid gesmeerd te 

worden waardoor deze open en schoon blijft. 

Hierdoor ontstaat er ook geen voedingsbodem 

voor bacteriën, schimmels en virussen, iets dat 

wél het geval is bij een crème of zalf. 

 

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

de markt. Er bestaat geen ander vergelijkbaar product om de huidschade ten gevolge 

van mondkapjes op zo’n effectieve en makkelijke manier weg te nemen. Wij zijn de 

enige die deze oplossing geven aan mensen die huidproblemen hebben gekregen (of 

krijgen) door het dragen van mondkapjes.   

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels gebruiken steeds meer mensen een 

mondkapje, kort, of langdurig. Hierdoor ontstaan 

bij meer dan 70% van de gebruikers een of 

meerdere huidklachten. De belangrijkste oorzaak 

voor alle huidklachten is dat de natuurlijke 

beschermende huidlaag (het microbioom) 

beschadigd wordt door het mondkapje.  

Covitex® lost deze problemen snel op, op een natuurlijke en huidvriendelijke 

manier door de weerstand van de huid zelf te verhogen.  

 

 

 

Covitex® :  Dé oplossing voor een 

onzuivere huid door mondkapjes 

70%  Droge huid 

57%  Gevoelige huid 

53%  Jeukende huid 

60%  Schilferende huid 

50%  Roodheid 

33%  Puistjes (maskne) 

 

Bron: Journal of the American Academy 
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Huidaandoeningen  

door mondkapjes 

Als ontwikkelaar van 

cosmeceuticals is 

Phidermica in de 

eerste coronagolf 

direct gestart met de 

ontwikkeling van een  



 

Daarom kunt u met Covitex® een perfecte 

upselling bieden aan uw klanten. Ook kunnen 

uw klanten Covitex® in combinatie met een 

mondkapje inzetten om hun huidige of 

toekomstige huidklachten te voorkomen. 

Want meer dan 70% van uw klanten die 

mondkapjes dragen, krijgt vroeg of laat last 

van huidirritatie als zij deze mondkapjes 

regelmatig dragen. Covitex® lost hun 

probleem op. In onze verkooppilot hebben wij 

85% herhaalaankopen gemeten 

 

 

 

 

Covitex® wordt makkelijk rechtstreeks op 

het mondkapje aangebracht, zodat de 

huid open en schoon blijft. Hierdoor 

ontstaat er geen voedingsbodem voor 

bacteriën, schimmels en virussen, zoals 

wel het geval is bij een crème of zalf die  

op de huid wordt aangebracht. 

 

 

 

 

Covitex® 

als upselling 

… van de 

dragers van   

een mondkapje 

krijgt last van 

huidirritatie 

70% 

…is  

Covitex® 

uniek 

Gemiddeld duurt het 2 weken 

voordat de huidproblemen 

ontstaan door het dragen van 

een mondkapje.  
 

Zie hiernaast de huid  

(5 dagen) na het dragen van 

een mondkapje dat is 

behandeld met Covitex® 

 



 

 

 

Covitex® is een spray en daarom heel makkelijk 

te gebruiken. Spray het mondkapje (bij 

voorkeur zacht katoen) in met 3 à 4 spraytjes 

voor elke drie uur dat het mondkapje gedragen 

wordt. Draag niet langer dan 3 uur hetzelfde 

mondkapje. Eén verpakking van 20 ml Covitex® 

is voldoende voor 4 -5 weken gebruik, als je 

elke dag 3 uur een mondkapje draagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covitex® herstelt binnen enkele uren de 

natuurlijke beschermende huidlaag 

(microbioom). De werkstoffen in Covitex® 

zorgen er namelijk  (wetenschappelijk 

bewezen) voor dat de huid meer 

zogenaamde ‘Human Body Defensines’ 

aanmaakt. Hierdoor neemt de 

huidweerstand direct toe en worden de 

huidonzuiverheden door mondkapjes 

snel opgelost. Covitex® herstelt het 

microbioom en voorkómt ook hiermee 

huidklachten. Covitex® verhoogt direct 

de natuurlijke weerstand van de huid 

waardoor de huid beter weerstand kan 

bieden tegen bacteriën, schimmels en 

virussen. Hierdoor voorkomt Covitex® 

het ontstaan van nieuwe ontstekingen, 

irritaties of puistjes. Covitex® zorgt er 

ook nog eens voor dat dit op de meest 

natuurlijke en gemakkelijke manier 

gebeurt! Namelijk door de huid zélf. 

 

 

 

 
 

 

Zo  werkt  Covitex® 

 

Zo gebruik je het  

 



 

 

 

 

Wij ondersteunen u graag met passende content voor uw shop. Heeft u nog vragen of bent 

u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor een passende opname van Covitex® in uw 

assortiment? Contacteer mij gerust, ik help u graag verder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon Werner Marks 

Direct   +316 1111 3909 

Email   info@phidermica.nl  

Website   www.phidermica.nl  
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