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Nieuw merk in Nederland: dermaceutical 

“ VOOR PROFESSIONALS 
DIE DURVEN ÉN GAAN VOOR 
ECHTE RESULTATEN”
Twee jaar geleden kwam Antoine van 
Opbergen, eigenaar van Oreaden Cosmetics 
en initiatiefnemer van de Huidexpert Club, 
in contact met Sandra Willms, eigenaresse 
van het Duitse merk dermaceutical. Toen 
hij het Duitse merk leerde kennen en de 
producten en resultaten had bekeken, 
was hij overtuigd. “Dit is een merk voor 
professionals die op een andere manier 
willen werken aan huidverbetering, meer 
huidvernieuwing. Dit merk biedt een 
oplossing voor alle huidproblemen, met 
hoge concentraties actieve ingrediënten, 
natuurlijk, zonder onnodige toevoegingen 
en unieke formuleringen met onder andere 
6 hyaluronstructuren. Geen wellness gevoel, 
maar wel echte resultaten”, aldus Antoine. Ik 
reisde af naar Aken in Duitsland, waar we in 
gesprek gaan met Antoine, Sandra en Dora, 
accountmanager bij Oreaden Cosmetics.
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Op een industrieterrein vinden we het bijna nieuwe pand 
van het cosmeticabedrijf, dat sinds 2012 de productie van 
de cosmetica geheel in eigen hand heeft. Dit pand in Aken 
werd in 2021 betrokken. In het pand vind je de academy, 

kantoor en productie. Eigenaresse Sandra Willms heeft het bedrijf 
van haar overleden partner voortgezet. Beiden waren al jaren in de 
beautybranche actief. Sandra: “Ik ben sinds 1995 werkzaam in de 
cosmeticabranche en sinds 2000 betrokken bij dermaceutical, het 
bedrijf van mijn overleden partner. Hij hield zich in eerste instantie 
bezig met het ontwikkelen van cosmeticaconcepten voor onder 
andere klapp en qms. In 2000 startte hij met de ontwikkeling van 
een eigen bijzondere cosmeticalijn, gebaseerd op hoog moleculair 
en slow hyaluron producten. Mijn man overleed in 2011 en ik heb 
het bedrijf voortgezet.” 

Bewijs in INCI lijst
Sinds 2011 is er binnen het bedrijf heel wat veranderd. “Inmiddels 
beschikken we zelf over een uitgebreide unieke natuurlijke 
cosmeticalijn gebaseerd op 6 hyaluronstructuren en peptiden voor 
salon- en thuisgebruik. We focussen ons echt op het verbeteren 
en gezond maken van de huid door middel van verschillende 
behandelprotocollen en hoog geconcentreerde producten, die door 
de bijzondere structuren misschien niet zorgen voor het ‘wellness’-
gevoel, maar wel voor zichtbare resultaten. Daarnaast hebben 
we een hoogwaardige academy en ontwikkelen en produceren 
sinds 2012 onze cosmetica in eigen huis, zonder kunstmatige 
stoffen en met oog voor het milieu, dat wil zeggen CO2 neutraal. 
We vermijden te allen tijde stoffen waarvan wordt vermoed dat ze 
de huid beschadigen of allergieën veroorzaken. We hanteren hoge 
kwaliteitsnormen (Made in Germany) en gebruiken uitsluitend 
bewezen actieve ingrediënten die zichtbare resultaten opleveren. 
We werken op de grens van geneeskunde en zorgen dan ook 
voor de maximale dosering van onze actieve ingrediënten. Dat 
bewijs is terug te vinden in de INCI lijst. Als laatste zijn onze 
producten volledig microplasticvrij en dat kunnen nog niet veel 
cosmeticabedrijven zeggen.” 

Unieke pijlers 
De gedreven Sandra vertelt ons meer over de drie unieke pijlers 
waarop de cosmetica van dermaceutical gebaseerd is. Dit zijn 
dan ook de redenen waardoor ze er bij Oreaden Cosmetics zo van 

overtuigd zijn dat dit een merk is met meerwaarde voor elke 
schoonheidsspecialist die haar klanten echte resultaten wil 
bieden. 

DMS Crème Basis
Allereerst werkt dermaceutical met de gepatenteerde ‘DMS 
crème basis’. Wat houdt dat precies in? “Het is een basiscrème 
die wij hebben ontwikkeld om de bovenste huidlaag na 
te bootsen. Het bevat stoffen die qua vetgehalte en vocht 
vergelijkbaar zijn met ons eigen huidsebum. De crème wordt 
dus herkent als ‘eigen’. Deze basis is een must voor een gezonde 
huidbarrière en een gezond collageennetwerk. Met DMS blijft de 
membraamstructuur intact.” En waar bestaat deze DMS crème 
uit? “Uit plantaardige Triglyceriden, plantaardig Squalaan 
uit olijven, ceramiden uit gist gewonnen en plantaardige 
Phospholipiden bijvoorbeeld uit Soja.” 

6 Hyaluronzuur structuren en peptiden
De tweede pijler zijn de hyaluronzuren en peptiden. “Wij bieden 
in onze producten 6 hyaluronzuur structuren, ontwikkelt in ons 
eigen laboratorium:
- Macro HA, dat werkt aan de oppervlakte en is hoogmoleculair 

(verstevigd de huid onmiddellijk). 
- Medium HA, de werking zit iets dieper dan de macro 

hyaluron, maar werkt nog steeds in de epidermis. Heeft een 
medium moleculaire hyaluron.

- Micro HA, bereikt de basaalcellen laag. Het activeert 
signaalpeptiden en bereikt de dermis. Heeft een medium 
moleculaire structuur en kan daardoor een diepere werking 
hebben. 

- Microplus HA, bereikt de dermis en vormt een langdurig 
depot samen met Micro HA. Heeft een kleine moleculaire 
structuur en kan daardoor een diepere werking hebben. Is 
dunner en dringt het diepst door in de huid. 

- Crosslinked HA, een verknoopt HA en heeft onmiddellijk 
effect op het huidoppervlak. Heeft een netachtige structuur, 
maar is niet klein moleculair en het kan Hyaluronidase 
remmen. 

- Verkapselt HA, een hyaluronzuursysteem met diepte. Door de 
inkapseling brengt het HA waar het hoort en waar het nodig 
is. Het ontwikkelt zijn vochtdepot in de huid gedurende uren 
en komt vrij als de huid vocht nodig heeft.  

“Deze hyaluronzuurstructuren komen voor in al onze serums, 
elixers, essences en gels. Elke productserie heeft 3 tot 6x 
hyaluronzuur.” 
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We hebben de 
behandelingen van 
Moniek en Dora voor 
jullie gefilmd. Wil jij 
zien hoe dit in zijn 
werk ging? Check 
dan onze social 
media kanalen 
en ons youtube 
kanaal. Op www.
beauty-pro.nl vind 
je ook een geweldig 
resultaat wat Dora 
met een klant met 
acne behaalde.
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Daarnaast wordt er gewerkt met verschillende peptiden die perfect 
samenwerken met het hyaluronzuur en zorgen voor topresultaten 
bij elk soort huidprobleem en anti-aging. “Al onze producten 
hebben de hoogst mogelijke actieve ingrediënten, dat geldt dus 
ook voor onze peptiden. Deze basis vind je in bijna alle serums en 
crèmes.” 

Peelings
dermaceutical biedt professionele producten voor in de salon en 
een uitgebreid assortiment voor thuisgebruik. In peelings wordt 
uiteraard een duidelijk verschil gemaakt voor thuisgebruik en 
peelings voor in de salon. Maar bij beide gaat het erom dat de pH-
waarde cruciaal is. “AHA’s zijn perfecte anti-verouderingszuren. Ze 
werken liftend en kunnen doordringen in de dermis. BHA’s worden 
bij voorkeur gebruikt voor een onzuivere huid. Ze hebben een 
keratolische werking en werken intensief op de epidermis. Hoe 
lager de pH-waarde, hoe intenser de zuurgraad. Voordat iemand 
met ons merk kan gaan werken gaat er een uitgebreide 3-daagse 
training aan vooraf, inclusief een eindtoets. Omdat wij werken met 
hoog geconcentreerde producten is deze training echt nodig om te 
weten hoe de producten werken en wat de risico’s zijn bij verkeerd 
gebruik.” 
Tijdens ons bezoek kreeg ikzelf – Moniek – een anti-aging 
behandeling. Echte huidproblemen heb ik zelf niet. De behandeling 
startte met een tweevoudige reiniging en daarna een tonic, ter 
voorbereiding op de peeling. We doen geen diepe peeling, maar een 
peeling die ik thuis ook kan doen. Al na 2 minuten wordt de pH van 
mijn huid weer op orde gebracht en wordt er een gouden masker 
op mijn gezicht gelegd. Het merk beschikt over meerdere maskers 
voor salon- en thuisgebruik. Na het masker wordt er een serum 
aangebracht en ontvang ik nog een speciale dagverzorging met 
UV-A en UV-B bescherming en dan is het tijd voor het resultaat. Mijn 
gezicht heeft daadwerkelijk een glow en ik zie dat de fijne lijntjes 
verminderd zijn. En dat bij een redelijk standaard behandeling. De 6 
hyaluronzuren en peptiden hebben duidelijk hun werk gedaan. Kun 
je nagaan wat het effect zal zijn bij de echte salonpeelings. 

Apparatuur 
Als ik klaar ben is accountmanager Dora aan de beurt. Zij krijgt 
een behandeling in combinatie met een fruitzuurpeeling, de 
NanoGLOW 3D apparatuur en een masker van echt goud. Dora: 
“De producten van dermaceutical kunnen prima zonder apparatuur 

worden ingezet, maar indien gewenst ook met bijvoorbeeld 
nanoneedling. dermaceutical zelf biedt de NanoGLOW 3D 
aan. Een apparaat met de nano-infusion techniek. Het is 
een zachte manier van mesotherapie en uniek omdat het 
drie technologieën combineert: naast de zojuist vermeldde 
nano-infusion techniek ook radiofrequentie en EMS 
(spierstimulatie). Dora heeft last van vocht onder haar ogen, 
iets dat je na de behandeling echt al ziet verdwijnen. Nadat 
de apparatuur en het serum hun werk hebben gedaan is 
het tijd voor het crèmemasker en daarna het echte gouden 
masker. Deze laatste wordt in de huid gemasseerd en is 
eveneens een echte oppepper voor de huid. Dora: “Ik ben 
zelf echt een grote fan geworden van dermaceutical. Toen ik 
net startte bij Oreaden is er een foto van mij gemaakt, maar 
sinds ik de producten en behandelingen van dermaceutical 
gebruik is mijn huid echt veranderd.” “We kunnen wel weer 
een nieuwe foto laten maken!”, zegt Antoine lachend. 

Focus op oplossen van huidproblemen, niet op wellness
De focus van dermaceutical is echt het oplossen van 
huidproblemen en de structuren en geuren zijn daarom 
anders dan de professional en klanten gewend zijn. 
“Omdat wij zorgen voor de hoogst mogelijke percentages 
werkstoffen en geen onnodige stoffen toevoegen, voelt de 
structuur van onze crèmes anders aan. Dat komt doordat 
we echt alles weglaten wat onnodig is in de productie. 
En omdat we microplasticvrij zijn, zorgt dat ook voor een 
andere samenstelling en dus een andere structuur. Zoals 
gezegd hebben we echt uitsluitend natuurlijke ingrediënten. 
Er zijn maar 2 ingrediënten die chemisch zijn en dat zijn 
de UVA- en UVB filters. Je krijgt van dermaceutical wellicht 
niet het ‘wellness’ gevoel dat je met andere merken wel 
hebt, maar uiteindelijk gaat het om de resultaten en daar 
focussen wij op. Ik nodig iedereen uit om contact met 
Oreaden Cosmetics op te nemen en de resultaten voor zich 
te laten spreken”, besluit Sandra. 
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