
Condições campanhas DepilConcept
1 de Março de 2018 a 11 de Março de 2019

Campanha válida de 1 de Março de 2018 a 11 de Março de 2019 para novos clientes, nas clinicas 

DepilConcept aderentes e limitada às vagas existentes;

Campanha válida nas clinicas DepilConcept em território brasileiro;

Desconto aplicados:

a. Packs de Fotodepilação e Fototerapias para Ele e para Ela (Tecnologia IPL)

- 10% de desconto nos Packs de 10 sessões

- 15% de desconto nos Packs de 12 sessões

- 20% de desconto nos Packs de 15 sessões

b. Combinados de Fotodepilação para Ele e para Ela (Tecnologia IPL)

- 25% de desconto nos Packs de 10 sessões

- 30% de desconto nos Packs de 12 sessões

- 35% de desconto nos Packs de 15 sessões

Campanha não acumulativa e/ou vinculada a outras ações de descontos e/ou cortesia 

vigentes na rede de clínicas DepilConcept;

A adesão a esta campanha implica a aceitação total das condições desta. 

CAMPANHA GERAL: 
“MUDE COM A GENTE. Aproveite cada momento com uma pele perfeita.”
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Campanha válida de 1 de Março de 2018 a 11 de Março de 2019 para novos clientes, nas clinicas 

DepilConcept aderentes e limitada às vagas existentes;

Oferta válida nas clinicas DepilConcept em território brasileiro; 

A oferta contempla R$100,00 (cem reais) na compra de packs de fotodepilação e/ou 

fototerapias. Antes da realização dos tratamentos, o cliente terá que fazer uma avaliação do 

pelo totalmente gratuita para se adequar a oferta às necessidades do cliente;

A marcação da avaliação do pelo e dos tratamentos adquiridos está sujeita à disponibilidade 

da agenda da clínica DepilConcept;

Não é permitida, em qualquer circunstância, a utilização parcial desta oferta ou a troca por 

produtos e/ou serviços; 

A adesão a esta oferta implica a aceitação total das condições associadas à campanha e 

à oferta. 

CAMPANHA DO PANFLETO E DO SITE DEPILCONCEPT BRASIL
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Condições campanhas DepilConcept
1 de Março de 2018 a 11 de Março de 2019

Campanha válida de 1 de Março de 2018 a 11 de Março de 2019 para novos clientes, nas clinicas 

DepilConcept aderentes;

Oferta válida nas clinicas DepilConcept em território brasileiro;

O cliente DepilConcept ao dar três contatos de amigos, conhecidos, familiares e/ou colegas 

de trabalho (nome e contato telefônico), ganha uma sessão de fotodepilação de uma área 

pequena (no valor de R$70,00). A realização desta sessão de tratamento está sujeita à dispo-

nibilidade da clínica DepilConcept;

Por cada contato indicado que faça avaliação do pelo na clínica DepilConcept, o cliente 

ganha R$25,00 (vinte e cnico reais) para descontar em futuras compras de tratamentos de 

Fotodepilação e/ou Fototerapias;

Por cada contato indicado DepilConcept, o cliente ganha R$40,00 (quarenta reais) para 

descontar em futuras compras de tratamentos de Fotodepilação e/ou Fototerapias;

No caso dos contatos que são cedidos pelos clientes DepilConcept, só é permitida a utilização 

de 1 oferta por contato recomendado; 

A oferta para os contatos recomendados pelos clientes DepilConcept contempla 1 sessão de 

fotodepilação de uma área pequena à escolha (no valor de R$70,00). Antes da realização da 

sessão de fotodepilação, o potencial cliente terá que fazer uma avaliação do pelo totalmente 

gratuita para se adequar a oferta às necessidades do cliente;

A marcação da avaliação do pelo e da sessão de tratamento está sujeita à disponibilidade da 

agenda da clínica DepilConcept;

Não é permitida, em qualquer circunstância, a utilização parcial desta oferta; 

Não é permitida, em qualquer circunstância, a troca total ou parcial desta oferta por dinheiro;

A adesão a esta oferta implica a aceitação total das condições associadas à campanha e à 

oferta. 

CAMPANHA DE RECOMENDAÇÃO
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