
01 de Julho a 31 de Agosto de 2017

CAMPANHA GERAL - SALDOS 50% DESCONTO

Campanha válida de 01 de julho a 31 de Agosto de 2017, nas clinicas aderentes e limitada às 
vagas existentes;

Campanha válida apenas nas clinicas BodyConcept em território nacional;

Os preços por sessão indicados nos tratamentos personalizados de corpo e rosto:

O preço dos 24 tratamentos indicado no Ginásio da Estética estão obrigados à compra do 

Plano Anual Flexível e seu respetivo pagamento na íntegra.

Campanha não aplicável nos outros serviços.

Não acumulável com outras campanhas em vigor;

A adesão a esta campanha implica a aceitação total das condições associadas à mesma. 
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OFERTA DE 75€ EM TRATAMENTOS

Oferta válida de 01 de julho a 31 de Agosto de 2017 para novos clientes, nas clinicas aderentes 

com entrega do folheto na clínica ou registo no site;

Oferta válida apenas nas clínicas BodyConcept em território nacional;

A oferta de 75€ correspondente a 3 tratamentos do Ginásio da Estética avulso, a indicar na 

clínica de acordo com as necessidades de cada cliente, após a realização da Avaliação 

Morfológica

Esta oferta não poderá ser utilizada em nenhuma circunstância como abatimento 
na compra de produtos ou serviços;

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 mesma. 

CAMPANHA DAS AMIGAS

Campanha válida nos packs de 15, 10, 8 e 5 sessões dos tratamentos personalizados e 
massagens específicas, e no Ginásio da Estética (Plano Trimestral e Semestral).

Campanha acumulável apenas com a campanha geral em vigor.

Limitada a 6 amigos por cliente.

Desconto aplicado no máximo de 90€ por compra, de valor igual ou superior.
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       •     Endomassagem, Lipo-Stop, Skinlift e massagens específicas (modelante; anticelulitica; 
              Refirmante) estão obrigados à compra mínima do pacote de 20 sessões e seu respetivo 
              pagamento na íntegra;    

       •     Bodyfit, Lipo-escultura, radiofrequência e massagem específica - drenagem linfática, 
              estão obrigados à compra mínima do pacote de 15 sessões e seu respetivo pagamento
              na íntegra;

       •   BodyWave e Microdermoabrasão estão obrigados à compra mínima do pacote de 
                10 sessões e seu respetivo pagamento na íntegra;


