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Harmonia nauki i natury
SPA ABYSS
Profesjonalna linia kosmetyków oparta na naukowym i medycz-
nym podejściu do kosmetologii, przy maksymalnym wykorzy-
staniu naturalnych składników i zaawansowanych technologii.
Szeroki wybór kosmetyków pozwala na dobranie indywidualne-
go programu dla każdego klienta i rozwiązanie wielu problemów 
kosmetycznych, także skomplikowanych jak redukcja zmarsz-
czek, zaskórniki w najbardziej zaawansowanym stadium, blizny 
potrądzikowe, cellulit oraz wiele innych.

Linia SPA Abyss oferuje także programy pielęgnacyjne na twarz 
i ciało dla salonów SPA. Kosmetyki są niskocząsteczkowe 
i działają na trzech poziomach: powierzchniowym, endemicz-
nym i komórkowym. Duża zawartość substancji aktywnych 
zapewnia regenerację i poprawę procesów tkankowych. Efekt 
zabiegów jest widoczny już po pierwszej aplikacji, a regularne 
stosowanie gwarantuje trwałe rezultaty. Kosmetyki nie powodu-
ją efektu przyzwyczajania, każdy produkt zapewnia docelową 
terapeutyczną ingerencję w skórę, a ich struktura wręcz wyklu-
cza negatywny wpływ na organizm i skórę.

To wszystko osiągane jest dzięki ścisłej kontroli jakości produk-
tów, ich bezpieczeństwa i zgodności z przyjętymi międzynaro-
dowymi standardami. Doktor nauk medycznych, dermatolog-ko-
smetolog Pan Charalambous Charalambous – prezes firmy 
Palena Biocosmetics produkującej serię kosmetyków SPA 
Abyss, jest odpowiedzialny za rozwój poszczególnych produk-
tów i zabiegów.

Firma już od wielu lat posiada certyfikat ISO 9001 potwierdzają-
cy zaawansowaną technologię i wysoką jakość wytwarzanych 
produktów.

Konkurencyjne ceny produktów korzystnie wyróżniają profesjo-
nalną serię SPA Abyss, jak również niski koszt własny procedur 
i dostępność opatentowanych unikalnych preparatów leczni-
czych i zabiegów.

Nasza marka rozwija się dynamiczne, ciągle poszerzając ofertę 
o nowe produkty i zabiegi.

Oprócz profesjonalnych kosmetyków seria SPA Abyss oferuje 
szeroki wybór produktów do pielęgnacji w domu w okresie 
między zabiegami i bezpośrednio po nich, dla wszystkich grup 
wiekowych i typów skóry. Cechuje je duża wydajność oraz 
łatwość użycia.
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PHYTO PEELING - Program głębokiego
złuszczania skóry

Program może być wykonywany wyłącznie przez 
kosmetologów/certyfikowane kosmetyczki.

Wskazania:
• blizny potrądzikowe
• hiperkeratinizacja i rozszerzone pory
• zaburzenia pigmentacji skóry w wyniku hiperkeratynizacji
• odmłodzenie skóry

Cele:
• odnowienie warstwy keratyny w naskórku
• odbudowa i odżywienie wszystkich procesów 
  fizjologicznych w skórze
• aktywacja syntezy kolagenu i elastyny
• wygładzenie i odżywienie skóry
• poprawa mikrocyrkulacji
• normalizowanie funkcji gruczołów łojowych

Główne składniki aktywne: Olejek z Drzewa 
Herbacianego, Mentol, Irys, Żel Aloesowy, Olej 
Nagietkowy, Kwas Salicylowy i Glikolowy.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Zabiegi wykonuje się codziennie przez 3-4-5 dni, w 
zależności od problemów i typu cery. Następnie należy 
zrobić 2 dniową przerwę, ostatni zabieg należy wykonać 
w celu złuszczenia wyschniętej warstwy naskórka. 
Zabiegi należy wykonywać wyłącznie w okresie 
jesienno-zimowym. 

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Przeciwwskazania:
• zapalenie skóry jakiegokolwiek pochodzenia
• otwarte zadrapania i rany
• liczne i, szczególnie, czarne pieprzyki (znamiona)
• cera naczyniowa
• ciąża i laktacja

Pielęgnacja domowa podczas dni zabiegów 
złuszczających:

W czasie trwania zabiegów złuszczających należy 
bezwarunkowo przestrzegać schematów pielęgnacji 
skóry. 
Dlatego też SPA Abyss stworzyło specjalny zestaw 
produktów do stosowania podczas złuszczania, w czasie 
dwudniowej przerwy między zabiegami i w okresie po 
złuszczeniu. 
Zestaw składa się z 4 produktów: 
• Anti-Irritant Lotion • Anti-Irritant Mask
• Anti-Irritant Cream • Sun Protective Gel SPF 30

Stosowanie jakichkolwiek innych preparatów jest surowo 
zabronione ze względu na ryzyko pojawienia się powikłań!
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Program Pielęgnacja dla cery tłustej 
i mieszanej

Wskazania:
• nadczynność gruczołów łojowych
• pojedyncze wykwity, grudki, zaskórniki
• rozszerzone pory
• zaczerwienienia twarzy

Cele:
• normalizowanie aktywności gruczołów łojowych
• uaktywnienie procesów odnowy komórek keratyny
• uruchomienie metabolizmu i mikrokrążenia
• zapobieganie i zatrzymanie trwających stanów 
  zapalnych skóry
• działanie antybakteryjne
• wygładzenie, ukojenie i poprawa kondycji skóry

Główne składniki aktywne: Wyciąg z Korzenia Irysa, 
Oczar, Czyścieć, Wyciąg z Zielonej Herbaty, Melisa, 
Ekstrakt z Marakui.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: zabieg należy wykonywać 1-2 dni, aż do 
osiągnięcia celu, ale nie więcej niż 10 razy
Ilość serii: 2 razy w roku (zgodnie z zaleceniami)
Zabiegi podtrzymujące: 1 raz na 2 tygodnie

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Przeciwwskazania: cera naczynkowa.

Pielęgnacja domowa:
• Enzymatic Cleansing Gel
• Pearl Buffing Cream
• Botanical Clarifying Astringent lub Vita Mineral Toner
• Intensive care
• Biomineral Cleansing Mask or DNA Anti-ageing Mask
• Oil Control Phyto-Gel
• Oil Free Corrective Cream SPF 25
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Peeling Kwasem Glikolowym

Wskazania:
• blaknięcie skóry w wyniku hiperkeratynizacji
• liczne zaskórniki zamknięte- prosaki
• drobne, powierzchowne zmarszczki
• plamy starcze
• przebarwienia potrądzikowe i posłoneczne
• przedwczesne starzenie się skóry

Cele:
• likwidacja powierzchownych, uszkodzonych komórek 
  keratyny
• aktywacja procesu podziału komórek we wszystkich 
  warstwach skóry
• zwiększenie poziomu nawilżenia oraz produkcji 
  kolagenu i elastyny
• wygładzenie drobnych zmarszczek

Główne składnik aktywne: Kwas Glikolowy, Żel 
Aloesowy, Wyciąg z Mięty.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: W zależności od problemu kosmetycznego ilość 
zabiegów waha się pomiędzy 3 do 10, co 5-10 dni
Ilość serii: 2 razy w roku, ale nie w okresach dużego 
nasłonecznienia

Przeciwwskazania:
• sucha, cienka skóra, skóra wrażliwa
• teleangiektazja (cera naczyniowa)
• ciąża i laktacja

Pielęgnacja domowa:
W przerwach miedzy zabiegami należy obowiązkowo 
stosować preparaty chroniące przed słońcem. Linia SPA 
Abyss oferuje szeroki wybór preparatów przeciwsłonecz-
nych do wszystkich typów skóry. Zabrania się stosowa-
nia kremów bogatych w oleje, które zapobiegają proce-
sowi złuszczania. Zaleca się stosowanie wieczorem AHA 
Active Gel 10%.

Oczyszczanie skóry:
• Enzymatic Cleansing Gel;
• Lemon Lotion.
Surowo zabrania się stosowania peelingów z twardymi 
granulkami! 
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Program Anty-naczynka, Anty-stres, 
Anty-oksydant

Wskazania:
Program przeznaczony dla skóry wrażliwej i 
naczyniowej, z oznakami zmęczenia i przedwczesnego 
starzenia, z zaburzonymi mechanizmami 
samoregulującymi.

Cele:
• zwiększenie cech ochronnych skóry
• zapewnienie długotrwałej ochrony przed wolnymi 
  rodnikami
• zapewnienie ogólnego uczucia odprężenia dla całego  
  ciała, a w szczególności mięśni twarzy
• aktywacja mikrocyrkulacji
• wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych, a tym 
  samym zmniejszenie naczynek i zapobieganie ich 
  rozwojowi

Główne składniki aktywne: Azulen, Witamina C, 
Mikrokapsułki z Witaminami A i E, Żel Aloesowy, 
Pantenol, Oczar, Białka Kiełków Pszenicy, Olej 
Rumiankowy.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 8-10 zabiegów (2 zabiegi w tygodniu).
Ilość serii: 2 serie w roku.
Zabiegi podtrzymujące: 1 raz w miesiącu.

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
• Aloe Vera Cleansing Gel
• Jojoba Exfoly Gel
• Embryo Plant Skin Elixir
• Azulene Soothing Emulsion
• Bio Stimule Gel
• Sun Protective Gel SPF 30
• Total Sunblock Anti-Aging Cream SPF 50
• Azu-Gel Soothing Mask
• Fresh Plant Cells Nutrient Mask
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Program Depigmentacyjny z Witaminą C

Wskazania:
Zabieg zalecany jest w przypadku pigmentacji skóry, 
według typu pigmentacji:
• bladość skóry z oznakami zaburzenia pigmentacji
• nadmierne poparzenia słoneczne
• także aby zapobiegać hiperpigmentacji
• dla suchej i wrażliwej skóry z zaburzeniem syntezy 
  elastyny

Cele:
• aktywacja procesów złuszczania komórek 
pigmentowych z powierzchni naskórka
• blokowanie głównej reakcji melanogenezy- 
  enzymatycznej transformacji tyrozyny w melaninę
• uruchomienie wymiany komórek naskórka
• zachowanie równowagi lipidowej i wodnej w skórze

Główne składnik aktywne: Witamina C, Kompleks 
Kwasów Owocowych, Wyciąg z Mango i Papai.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 8-10 zabiegów (2 zabiegi na tydzień)
Ilość serii: 2-4 serie w roku (w okresie słabszego 
nasłonecznienia)

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
• Enzymatic Cleansing Gel
• Pearl Buffing Cream
• Lemon Lotion
• Whitening Serum
• Vit. “C” Depigmenting Cream i Whitening Night Cream
• AHA Active Gel 10%

Ochrona: W ciągu dnia skóra skłonna do nadmiernej 
syntezy melaniny potrzebuje ochrony przed promieniami 
słońca. Linia SPA Abyss oferuje szeroki wybór 
preparatów ochronnych do wszystkich typów skóry, z lub 
bez domieszek wyrównujących koloryt, na ciepłe i zimne 
pory roku.



Program Aromaterapia Tlenowa

Wskazania:
Zabieg przeznaczony jest do każdego typu skóry 
niejednolitej (utrata elastyczności i nierówny koloryt), 
zmęczonej, z niedotlenieniem spowodowanym 
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, stresem, 
przewlekłymi chorobami somatycznymi. 
Jest to doskonały zabieg dla kobiet mieszkających 
w dużych miastach, a także palących.

Jest szczególnie zalecany jako zabieg odbudowujący 
po peelingach.

Cele:
• dostarczenie cząsteczek tlenu w głębokie warstwy 
  skóry
• normalizowanie gospodarki wodnej
• przywrócenie procesów metabolizmu w tkankach
• aktywowanie odbudowy komórek naskórka
• zainicjowanie syntezy kolagenu
• ochrona skóry przed wolnymi rodnikami
• poprawa cech ochronnych skóry

Główne składnik aktywne: Aquaftem, Mikrogranulki z 
Witaminą A E i C, Retinol, Morskie Nukleoproteiny (DNA) 
i Kolagen, Kwas Hialuronowy, Żel Aloesowy.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 6 zabiegów (2 zabiegi tygodniowo)
Ilość serii: 2 serie na rok

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
• Refreshing Cleansing Mousse
• Lavender Antioxidant Scrub
• Bio Stimule Gel
• Oxygen Serum
• Moisturizing Mist
• Transdermal O2 System
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Program HYDRO-TONIC EXPRESS-Bryza 
Śródziemnomorska

Wskazania:
Zabieg zapewniający szybką rewitalizację skórze 
dojrzałej, wiotkiej, ze znacznymi oznakami odwodnienia, 
o nierównym kolorycie i słabej elastyczności.
Idealne rozwiązanie przed „Wielkim wyjściem”.

Cele:
• przywrócenie naturalnego czynnika nawilżającego 
  (NMF)
• wzbogacenie skóry mikroelementami
• zwiększenie jej zdolności do zatrzymywania wilgoci
• zwiększenie mikrocyrkulacji
• wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych
• poprawa funkcji ochronnych skóry
• zapewnienie efektu liftingu i wypełnienia

Główne składnik aktywne:  Morski Kolagen i Algi, Kwas 
Hialuronowy, Morskie Nukleoproteiny (DNA), Spirulina, 
Żel Aloesowy, Pantenol, Wyciąg z Kasztanowca i Ogórka, 
Oczar, Kompleks Phytodermina Lifting®.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 6 zabiegów (2 zabiegi na tydzień)
Ilość serii: 2 zabiegi na rok
Zabiegi podtrzymujące: 1 raz w miesiącu

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
Tonik i kosmetyki oczyszczające zalecone do typu cery 
i jej kondycji.
• Hydro Balancing Algae Mask
• Hydro Balancing Cream
• Marine Phyto Serum
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Program Peptydowy NON-OPERATING 
LIFTING

Wskazania:
Zabieg przeznaczony dla skóry dojrzałej z widocznymi 
oznakami starzenia się; głębokimi i drobnymi 
zmarszczkami, pogorszonym konturem twarzy, 
podwójnym podbródkiem, a także jako awaryjne 
przywrócenie konturów twarzy, usuwanie widocznych 
objawów "zmęczonej" twarzy spowodowanej stresem, 
niwelowanie opuchlizny. Efekt bezoperacyjnego liftingu 
twarzy.

Cele:
• zapewnienie bio- stymulacji i liftingu
• poprawa konturu twarzy
• usunięcie podwójnego podbródka
• wygładzenie zmarszczek
• dogłębne modelowanie mięśni twarzy
• uruchomienie drenażu limfatycznego
• usunięcie opuchlizny
• aktywacja cyrkulacji krwi
• uruchomienie syntezy elastyny i kolagenu
• zapewnienie głębokiego odżywienia i nawilżenia

Główne składniki aktywne: Kompleks Peptydów Mleka 
(МРС), Aquaftem, Guarana, Wyciąg z Morskich Alg i 
Nukleoproteidów (DNA).

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 10-12 zabiegów (2 zabiegi na tydzień).
Ilość serii: 2 zabiegi na rok.
Zabiegi podtrzymujące: 2 raz w miesiącu.

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
• Peptide lifting Cream
• Lifting Day Cream SPF 15
• Lifting Night Cram
• Lifting Active Serum
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Program Intensywna Terapia 
- rewitalizacja, odżywienie i nawilżenie

Wskazania:
Zabieg przeznaczony dla bardzo suchej i odwodnionej 
skóry; skóry dojrzałej z oznakami depigmentacji, z 
obniżoną aktywnością gruczołów łojowych, o 
zmniejszonym napięciu tkanek i ze zmarszczkami.

Cele:
• aktywacja syntezy kolagenu typu III i elastyny
• zapewnienie długotrwałego odżywienia i nawilżenia
• przywrócenie równowagi lipidowej i wodnej naskórka
• ochrona skóry przed działaniem wolnych rodników
• aktywacja witalnych funkcji komórek

Główne składniki aktywne: Kompleks ASC III - 
bio-stymulator syntezy komórek kolagenu i elastyny, 
Retinol, Fitoceramidy, Witamina C (fosforan askorbylu), 
Tokoferol, Olejek z Awokado, Morelowy i Migdałowy.

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 8-12 zabiegów (2 zabiegi na tydzień).
Ilość serii: 2 zabiegi na rok.
Zabiegi podtrzymujące: 1 raz w miesiącu.

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
• Banana Cleansing Milk
• Gommage
• Banana Toner
• Citrus Revitalizing Cream
• Regenerating Night Cream
• Rejuvenate Active Serum
• Multiactive Anti-Age Complex
• MPC Eye Cream
• Oligoprotein Lifting Mask
• Revita-Lift Eye Mask



Program Bioaktywna Jonoterapia 
Anti-Age GOLDEN GLOW

Wskazania:
Ekskluzywny zabieg ujędrniająco- nawilżający, 
przeznaczony dla skóry dojrzałej; może być również 
stosowany jako zabieg ochronny przed przedwczesnym 
starzeniem się skóry. Przywraca blask skórze dzięki 
odbiciu złotego pigmentu.

Cele:
• aktywowanie procesów pobudzających syntezę 
  kolagenu
• uruchomienie odnowy komórkowej naskórka
• przywrócenie funkcji ochronnych skóry
• przywrócenie elastyczności i plastyczności skóry

Główne składnik aktywne: Bio-Chelat Złota, Kwas 
Hialuronowy, Karnozyna, Nutripeptydy Ryżu, Wąkrota 
Azjatycka, Tokoferol, Bio-komplex Ameliox- alternatywny 
Botox

Rekomendowana częstotliwość zabiegów:
Seria: 10-12 zabiegów (2 zabiegi na tydzień).
Ilość serii: 2 zabiegi na rok.

W nagłych przypadkach program może być stosowany jako 
jeden, niezależny zabieg.

Pielęgnacja domowa:
• Golden Glow Cleansing Mousse
• Golden Glow Retexturizing Booster
• Golden Glow Anti-Wrinkle Cream
• Golden Glow Eye Lift Repair Cream
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