
 

CONDIÇÕES CAMPANHA BODYCONCEPT BRASIL  

01 de Setembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018  

CAMPANHA GERAL – “ Prepare-se e curta o verão ”  

1. Campanha válida de 01 de Setembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018 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;  

- Plano Semestral com valor mensal de R$280;  

- Plano Trimestral com valor mensal de R$310;  

- Plano mensal com valor mensal de R$345.  

 

b. Tratamentos Corporais e Faciais 

- 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.  

 

d. Massagens Específicas   

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

  

4. Não acumulável com outras campanhas em vigor;  

5. A adesão a esta campanha implica a aceitação total das condições associadas à 

mesma.   

  

  

  

  

   

  
  



 

CAMPANHA DO PANFLETO  

1. Oferta válida de 01 de Setembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018 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 e às vagas existentes;   

4. Vales Presente válidos de 01 de Setembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018 para 

novos clientes nas datas referenciadas, sem possibilidade de troca, nas clinicas 

aderentes;  

5. Os vales presentes só podem ser validados na recepção de uma clínica 

BodyConcept nas datas individuais neles indicadas. Após a sua validação, a sua 

marcação está sujeita à disponibilidade da agenda da clínica. Antes da realização 

do presente, o cliente terá que fazer uma avaliação corporal totalmente gratuita 

para se adequar a oferta às necessidades e condições clínicas do cliente;  

6. Oferta sujeita à disponibilidade de agenda das clinicas; 

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

8. Não é permitida, em qualquer circunstância, a troca total ou parcial desta oferta 

por dinheiro;  

9. A adesão a esta oferta 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 Setembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018 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 01 tratamento na academia de estética. Antes da realização 

do tratamento, o cliente terá que fazer uma avaliação corporal totalmente gratuita 

para se adequar a oferta às necessidades do cliente. O agendamento da 

avaliação corporal e dos tratamentos está sujeita à disponibilidade da agenda da 

clínica.  

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

6. Não é permitida, em qualquer circunstância, a troca total ou parcial desta oferta 

por dinheiro;  

7. A adesão a esta oferta implica a aceitação total das condições associadas à 

mesma.   

 

  
  


