
Regulamento Campanha de Julho e Agosto/2019
Experimenta – Radiofrequência

Esta é uma promoção comercial realizada pelas clínicas franqueadas da
rede GiOlaser, unidades:
Unidades Endereço Cidade UF
Jardins Al. Santos,1022 - Cerqueira Cesar São Paulo SP
Paraíso Rua Cubatão,261- Paraíso São Paulo SP
Itaim Bibi Rua Tabapuã,810 Itaim Bibi São Paulo SP
Vila Olímpia Rua Ramos Batista,378 Vila Olímpia São Paulo SP
Anália Franco Av. Regente Feijó, 1739 São Paulo SP
Praia Grande Av. Pres. Costa e Silva, 1148 -

Boqueirão
Praia
Grande SP

Arouche Rua do Arouche,156 – República Praia
Grande SP

Promoção válida para clientes de todos os gêneros, maiores de 18
anos.
Período da Promoção: 01/07 a 31/08/2019 ou até atingir 3.200 cadastros
totais, sendo o máximo de 200 cadastros por unidade.
Atingindo o volume máximo de 200 cadastros, a unidade não será mais
opção para agendamento da sessão gratuita, podendo assim, o cliente
escolher uma outra unidade, das opções disponíveis para agendamento.
Horário de atendimento das unidades: de segunda a sexta das 07h30
às 21h00 e sábado das 08h00 às 20h00 – para lojas de rua e lojas de
shopping de segunda a sábado das 10h00 às 22h00 e domingo e feriados
das 14h00 às 20h00.
O horário será oferecido conforme disponibilidade de agenda da
unidade. Se houver falta do(a) cliente na sessão já agendada, ela
será considerada como realizada, não podendo o(a) cliente realizar
novo agendamento.
Descrição da sessão do tratamento:
- Higienização da pele;
- Aplicação de produto/óleo específico para o tratamento;
- Utilização da ponteira do equipamento Hooke;
- Finalização com protetor solar;
- Duração média da sessão de 30 minutos.

Promoção válida para cadastros realizados via post patrocinado em
nossas redes sociais.
Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes.



A promoção é pessoal e intransferível, válida apenas uma única
sessão por CPF. Não podendo o cliente adquirir mais de uma sessão
e nem usar o mesmo voucher em unidades diferentes.
Promoção aplicável para clientes que realizarem o agendamento
prévio e compareceram no horário agendado, sem tolerância de
atraso. É de responsabilidade das unidades realizar o agendamento
das clientes cadastradas na promoção.
O voucher do tratamento adquirido na promoção (radiofrequência)
tem validade até o dia 30/09/2019 para ser usado em uma das
unidades GiOlaser, das mencionadas acima.


