
Condições campanha Depilconcept
02 Outubro a 31 de Dezembro de 2017

1. Campanha válida de 02 de outubro a 31 de dezembro de 2017 nas clínicas 
aderentes e limitada às vagas existentes;
2. Campanha válida apenas nas clinicas DepilConcept em território nacional;
3. Campanha válida na aquisição dos seguintes Packs:
     a. Tecnologia IPL - Pack de Fotodepilação de 10 sessões em zona express;
     b. Tecnologia Laser Díodo H8 - Pack de Fotodepilação de 7 sessões em zona express.  
4. Não acumulável com outras campanhas em vigor;
5. A adesão a esta campanha implica a aceitação total das condições associadas à mesma.

CAMPANHA GERAL – FOTODEPILAÇÃO DESDE 9,80€

CAMPANHA DAS AMIGAS

1. Campanha acumulável apenas nos pacotes de 10 sessões em Tecnologia IPL e nos 
pacotes de 7 sessões em Tecnologia Laser Díodo H8;
2. Campanha não aplicável em pacotes de zona express;
3. Campanha acumulável apenas com a campanha geral em vigor.
4. Valor máximo de desconto de 75€ por compra / cliente;
5. Campanha válida de 2 de outubro a 31 de dezembro de 2017.

1. Campanha válida de 02 de outubro a 31 de dezembro de 2017 nas clínicas aderentes e 
limitada às vagas existentes; 
2. Oferta válida para novos clientes, apenas nas clinicas DepilConcept em território nacional;
3. Oferta válida com a apresentação do folheto na clinica ou registo no site 
www.depilconcept.pt 
4. Só é permitida a utilização de uma oferta por pessoa;
5. Não é permitida, em qualquer circunstância, a troca total ou parcial desta oferta por 
dinheiro; 
6. Oferta sujeita à disponibilidade de agenda das clínicas;
7. Não é permitida, em qualquer circunstância, a utilização parcial desta oferta; 
8. A adesão a esta oferta implica a aceitação total das condições associadas à mesma. 

OFERTA DE 1 SESSÃO DE FOTODEPILAÇÃO – TECNOLOGIA IPL (NO VALOR ATÉ 40€) 
OU 1 TESTE DE SENSIBILIDADE – TECNOLOGIA LASER DÍODO H8


