Só um suplemento de VERDADE garante
resultados de VERDADE.
DESAFIO de 3 meses ou o seu dinheiro de
volta*.
Regras do Desafio Hyaluvita 3 meses:

– Somente será validada a participação no Desafio Hyaluvita 3 meses dos clientes que
realizarem a compra dos produtos em nosso site online: www.hyaluvita.com.br ou através de
nosso whatsapp oficial (11) 99159-0125. Compras realizadas em outros meios não serão
válidas para a participação no desafio.
– Para validar a participação, será considerado o CPF cadastrado na compra, sendo este o CPF
participante do Desafio 3 meses e não sendo possível transferir a participação para terceiros.
- O desafio será válido somente para resultados referentes a crescimento capilar.

Para iniciar o Desafio 3 meses, o participante deve seguir as seguintes regras:

– Enviar uma foto com ótima resolução do cabelo, tirada de costas, dentro de até 05 (cinco)
dias após o recebimento do produto, para o e-mail: desafio@hyaluvita.com.br, com o assunto
DESAFIO 3 meses – (NOME COMPLETO). Enviar junto, no mesmo email, a Nota Fiscal de
compra contendo as 3 caixas de Hyaluvita no mesmo pedido. Caso a compra não seja do kit de
3 unidades do Desafio Hyaluvita 3 meses, não será aceita a participação.
– O participante se compromete a tomar diariamente durante todo o período do Desafio a
dosagem recomendada de Hyaluvita: 1 comprimido por dia junto a uma das principais
refeições.

Validação:

– Para que o Desafio tenha validade, é necessário o envio de uma foto do cabelo, a cada 30
dias, para o e-mail desafio@hyaluvita.com.br. As fotos enviadas devem ser tiradas sempre de
costas, no mesmo local, no mesmo ângulo e com a mesma roupa, para que seja possível a
análise do resultado. Ou seja, serão enviadas 4 (quatro) fotos, a primeira sem o uso do
produto, e após 30, 60 e 90 dias. Deverá aparecer nas fotos alguma comprovação da data de
sua captura.

– Não serão permitidas edições digitais ou manipulação visual dos resultados. Todas as fotos
poderão ser submetidas à perícia técnica para validação do Desafio.

IMPORTANTE:

– Ao participar do Desafio você automaticamente se declara ciente e aceita todos as regras
contidas neste regulamento.
– É obrigatório o envio da foto antes de iniciar o Desafio dentro de até 05 (cinco) dias após o
recebimento do produto. Caso esse prazo seja superior, automaticamente estará invalidada a
participação.
– Para validade, os e-mails devem sido enviados corretamente com todas as fotos necessárias
e nos prazos contidos neste regulamento.
– Caso haja valor do frete, o mesmo não estará incluso para devolução no Desafio.
– Serão excluídos desta campanha os participantes que praticarem condutas consideradas
como infringentes ou fraudulentas às regras do regulamento ou não cumprirem todas as
regras.

O Hyaluvita se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar as condições desta
campanha, ou de interrompê-la, sem comunicado ou aviso prévio.

