
1. Campanha válida de 01 de Dezembro de 2016 a 15 de Fevereiro de 2017 para novos clientes, nas clinicas 
aderentes e limitada às vagas existentes;
2. Campanha válida apenas nas clinicas BodyConcept em território brasileiro;
3. Desconto aplicados:

a) Academia de Estética
 
- Plano Anual com valor mensal de R$240, com oferta de 7 sessões de tratamentos intensivos de corpo ou rosto;
- Plano Semestral com valor mensal de R$280, com oferta de 3 sessões de tratamentos intensivos de corpo ou 
rosto;
- Plano Trimestral com valor mensal de R$310, com oferta de 1 sessão de tratamento intensivo de corpo ou rosto;
- Plano mensal com valor mensal de R$345;
- A oferta das sessões de tratamentos intensivos têm validade de 2 meses, após a aquisição, para serem realiza-
das pelo cliente.

b) Tratamentos Intensivos 

- 20% de desconto nos Pacotes de 20 sessões – R$1.900 - 20% = R$1.520,00
- 15% de desconto nos Pacotes de 15 sessões – R$1.650 – 15% = R$1.402,50
- 10% de desconto nos Pacotes de 10 sessões – RS1.200 – 10% =R$1.080,00

c) Massagens Específicas 

- 20% de desconto em todos os pacotes de Massagens (5 ou 10 sessões)

d) Fique linda agora

- 10 Sessões de Lipostop (redutor de medidas)
- 24 tratamentos de estética/mês
- Kit BodyConcept
- 01 esfoliação corporal
- 01 consulta de nutrição

Preço especial 4x r$299,00
- A oferta das sessões do pacote “Fique linda agora” têm validade de 2 meses, após a aquisição, para serem 
realizadas pelo cliente;
- Kit BodyConcept composto por: 01 roupão + 01 toalha da marca + 01 par pantufas + 01 calça de pressoterapia; 
- Kit BodyConcept incluso somente na aquisição do pacote “Fique linda agora”;
4. Não acumulável com outras campanhas em vigor;
5. A adesão a esta campanha implica a aceitação total das condições associadas à mesma.

CAMPANHA DE SITE BODYCONCEPT BRASIL 
oferta de consultoria de estética + 1 avaliação morfológica +  1 tratamento na academia de estética

1. Oferta válida de 01 de Dezembro de 2016 a 15 de Fevereiro de 2017 para novos clientes, nas clinicas  
aderentes;
2. Oferta válida apenas nas clinicas BodyConcept em território brasileiro;
3. Só é permitida a utilização de 1 oferta por pessoa; 
4. A oferta contempla. 
5. Oferta sujeita à disponibilidade de agenda das clinicas;
6. Não é permitida, em qualquer circunstância, a utilização parcial desta oferta; 
7. Não é permitida, em qualquer circunstância, a troca total ou parcial desta oferta por dinheiro;
8. A adesão a esta oferta implica a aceitação total das condições associadas à mesma. 

CONDIÇÕES CAMPANHA BODYCONCEPT BRASIL
01 de Dezembro de 2016 a 15 de Fevereiro de 2017

CAMPANHA GERAL E FOLHETO – VERÃO ESTÁ CHEGANDO! FIQUE LINDA AGORA!  
NA BODYCONCEPT DÁ TEMPO SIM!


