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Redactie, Monique 
 
Huidverbetering zonder irritatie op te wekken? Wie 
goed formuleert, kan het....MEDER 
Al geruime tijd besteden wij aandacht aan het merk Meder Beauty Science van Tiina 
Meder en in Nederland gedistribueerd door Surayya Jacobs. Zowel ik zelf als mijn 



testpanellid en schoonheidsspecialiste Su Chen zijn er super enthousiast over. 
Waarom? Omdat, zoals schoonheidsspecialisten Maria en Tamara in dit interview zo 
treffend verwoorden: ‘Meder is in staat om huidverbetering te geven zonder dat er 
irritatie bij aan te pas moet komen.’ Hoe dat kan? ‘Oh, zeggen ze, ‘dat is een kwestie 
van echt goed kunnen formuleren’. Ze hebben gelijk. 

 

Tiina Meder weet waarover ze praat 
Formuleren kun je wel over laten aan dermatologe Tiina Meder, van origine uit 
Estland. Ze heeft haar sporen als medisch adviseur en onderzoeker verdiend bij 
spraakmakende grote laboratoria in Zwitserland (Cellap, voor Cellcosmed, 
vergelijkbaar met La Prairie) en bij het beroemde bedrijf Thalgo (bekend van de algen 
therapieën voor spa’s) in Frankrijk. 

• Lees hier de super enthousiaste review van schoonheidsspecialiste Su 
Chen 

Trouw aan Meder, Maria Minkovich 
Maria Minkovich, eigenaresse van Beauty Salon Babylon in Den Haag werkt nu vier 
jaar met Meder, naast Dr. Murad, Genosys en LaViesage. Meer dan 60% van haar 
klanten behandelt ze met Meder alleen. ‘Wie het eenmaal een keer ervaren heeft, is 
zo onder de indruk,’ vertelt Maria enthousiast, dat ze er trouw aan blijven. ‘Er is 
resultaat, maar ook totale ontspanning, en dat is wat ik altijd zocht in een merk.’ 



 

• Wie is Tiina Meder? Monique interviewde haar 
Het doet wat het belooft, en het is veilig 
Maria onderging jarengeleden zelf eens een behandeling van Surayya en gebruikte 
daarna maandenlang de producten. ‘Wat voor mij belangrijk is, is dat het werkt, dat 
het veilig is, ik wil absoluut geen irritaties of bijwerkingen, en het moet ontspannen 
zijn. Ik bedien een hardwerkende doelgroep. Er worden hoge eisen gesteld. Met 
Meder kan ik dit waarmaken.’ 

Massage is niet eens nodig 
Maria is vol lof over de Lipo-Oval behandeling waarmee de gezichtscontouren 
behoorlijk gedefinieerd kunnen worden. ‘Zelfs zonder massage krijg je een mooi 
verstrakkings-effect. Dat wil toch wel wat zeggen hoor, we weten allemaal wat het 
quick-win effect van massage in een gezichtsbehandeling is.’ 



 

Een botox-effect 
‘ Top zijn ook de Red-Apax voor de rode huid, en de Myo-fix behandeling die echt 
een heel mooi zichtbaar huid ontspannend effect geeft. Het werkt door in de 
gezichtsspiertjes, zo prachtig is dat effect. Lijntjes worden serieus gladder en 
soepeler. Deze behandeling kan zelfs bij zwangere vrouwen uitgevoerd worden. Dit 
maakt het ook ideaal als ondersteunend programma in een kliniek voor medisch 
cosmetische behandelingen, voor zwangere vrouwen die even geen injectables 
mogen. Er is ook een prachtig programma voor thuisgebruik.’ 



 



Daar ging mijn scepsis 
Daar weet ik inderdaad alles van. Toen ik met mijn uitgebreide test van Meder 
producten begon, was ik aanvankelijk sceptisch over de Arma-Lift concentrate met 
krachtig liftend effect. Maar het gebeurde wel! Lees mijn review nog maar eens. 
Maria’s favorieten 
De favoriete producten van Maria zijn het Lipo-Oval mask dat je gezicht onmiddellijk 
laat stralen – weg wallen en lijntjes! De Arma-Neck cream voor de halsplooien en 
voor de verslappende borsthuid in combinatie met de Arma-Bust cream. 
In de salon gebruikt ze Hydra-Fill het vaakst. ‘Alle huiden hebben behoefte aan een 
hydratatieboost. Het egaliseert de teint ook meteen mooi. Ik raad mijn klanten altijd 
het Soin Apax antioxidant serum als basisproduct aan voor thuisgebruik. Het is 
kalmerend, hydraterend en gewoon superverzorgend.’ 



 
Voor en na een Meder behandeling 

Speld in de hooiberg 
Maria heeft haar spreekwoordelijke speld in de hooiberg gevonden, zegt ze. ‘Meder 
is veilig en doet wat het belooft. Mijn doelgroep bestaat uit moderne, dynamische 
vrouwen, en die houden van duidelijkheid. Ik vind het ook heel prettig dat er per 
klant een kit. Je haalt daar vijf gepaste behandelingen uit, allemaal per keer verpakt. 
Hoe vers en zonder zware conservering wil je het hebben? 

Trouw aan Meder, Tamara Stockmans 
Schoonheidsspecialiste Tamara Stockmans van studio Bellamara uit het Vlaamse 
Herk-de-stad werkt sinds twee jaar met Meder. Daarnaast heeft ze SalonnePro als 
instapmerk. Ze was laborante en schoolde zich om. Ze wil niet anders meer dan 



Meder, zegt ze. ‘Ik kreeg een keer een behandeling van Surayya met Myo-Fix , en 
geloof me, ik was begin dertig met nog een gladde huid, maar wat werkte dit zeg! Ik 
voelde het letterlijk. Aangespannen. 

 

Overzichtelijk met 6 protocollen  
‘Wat ik ook uitermate prettig vind, is dat het merk zo overzichtelijk is. Zes protocollen 
met elk een eigen kit. Ik heb geen grote cabineproducten nodig, ik weet precies wat 
ik moet gebruiken. Het percentage werkzame stoffen is hoog, ze zitten goed single-
dosed verpakt. 
Gezonde voedingsbodem 
Klanten vertellen haar altijd dat hun oogopslag zoveel frisser wordt, en hun huid 
stralender. Tamara doet vooral anti-aging behandelingen. ‘ De producten zijn zacht, 
ook acne kun je heel mooi behandelen. Er wordt uitgekiend gewerkt met pro- en 
prebiotica. Hiermee creëer je een heel gezonde voedingsbodem. De huidstructuur 
wordt mooier en gezonder. 



 



Veel aandacht voor kalmering 
Ze prijst ook de hoeveelheid kalmerende stoffen in Meder. Vooral Centella Asiatica, 
en de Skinasensyl tetrapeptide. Meder is spaarzaam met exfoliëren. Met zuren wordt 
niet gewerkt. ‘Zuren zijn handig, je kunt het tegenwoordig ook bij de drogist kopen. 
Het is een quick win, snel resultaat. Maar kijk ook op de lange termijn naar hun huid, 
het kan je huidbarrière schaden,’ aldus Tamara. ‘Neem de Enzym-Peel van Meder – hij 
doet echt niet onder voor microdermabrasie, maar wel zonder irritaties.’ 



 



Tamara’s favorieten 
Tamara’s favorieten zijn de Blepharo Light oogcrème die de huid wat lichter maakt en 
stevigheid geeft aan de ooglidhuid. Net-Apax reiniger – een masker in de vorm van 
een cleanser die een ultrazachte huid nalaat en de Enzy-Peel die effectief dode 
huidcelletjes verwijdert, zelfs de meest hardnekkige. 
‘75% van mijn klanten kiest voor Meder behandelingen. Het werkt zachter maar ook 
dieper. Hoe bijzonder wil je het hebben.’ 

 

Ben je geïnteresseerd om met de producten van Meder Beauty Science te werken, of 
wil je producten bestellen bij een Meder schoonheidsspecialiste? Neem dan contact 
op met Sumaja Beauty in Urmond, +31 (0)6 40106491, +31 (0)6 
50204728, info@sumajabeauty.com en bezoek de website www.sumajabeauty.com 
 
 


