Regulamento Promocional
A LikeLaser traz descontos personalizados para seus clientes:
Objetivo: As campanhas visam a oferta de descontos nas áreas do tratamento de
depilação a laser definitivo.
Após a concessão do desconto e/ou cortesia escolhida, o cliente deverá realizar o
pagamento através de uma das formas disponibilizadas pela unidade para dar
continuidade nos tratamentos de depilação a laser na LikeLaser.
Ações
Ganhe até 5 sessões grátis!
Regra: Ganhe até 5 sessões de depilação a laser nas áreas válidas como cortesia ao
indicar até 5 amigos. A primeira sessão é uma cortesia oferecida pela LikeLaser. As outras
4 sessões só serão validadas caso ocorra a indicação do determinado número de amigos:
●
●
●
●

Caso o(a) cliente indique 1 amigo(a), ganhará mais 1 sessão como cortesia.
Caso o(a) cliente indique 2 amigos(as), ganhará mais 2 sessões como cortesia.
Caso o(a) cliente indique 3 amigos(as), ganhará mais 4 sessões como cortesia.
Caso o(a) cliente indique 4 amigos(as), ganhará mais 5 sessões como cortesia.

Esta promoção é válida de 01/11/2019 a 31/03/2020. Agende de acordo com os dias e
horários de funcionamento e disponibilidade de agenda. Em caso de tratamento
adicional, o tratamento será cobrado separadamente.
Promoção válida somente para novos CPFs cadastrados e não é acumulativa com outras
ofertas vigentes. O limite máximo de cortesia são 5 sessões, mesmo que mais amigos
sejam indicados.
Válida apenas para o tratamento de depilação a laser com o sistema Duetto MT (laser de
Alexandrite e Nd: YAG).
O intervalo das sessões se dá entre 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias, esse período
será determinado pela atendente ao término de cada sessão.
É necessária a depilação com a lâmina ou máquina para remover pelos com no máximo
3 dias de antecedência. Esta promoção não é válida para gestantes e pessoas com pelos
brancos, loiros e ruivos.
Deverá ser realizada uma avaliação na região a ser tratada antes de iniciar o
procedimento, que será gratuita e personalizada.
Veja as áreas válidas:
Áreas Femininas:
Escolha uma área dentre essas todas:

aréola, buço, face lateral, glabela, joelhos, linha alba, mão/dedos, mento, nariz, nuca,
orelha, perianal, pés/dedos ou testa.
Áreas Masculinas:
Escolha uma área dentre essas todas:
base de pênis, bigode, cavanhaque, costeleta, faixa de barba, glabela, mãos/dedos,
maxilar, nariz, nuca, orelha, pés/dedos ou testa.
Esta campanha é válida somente para novos CPFs cadastrados e não é cumulativa com
outras promoções ou ofertas de estabelecimento. Esta promoção contempla todos os
gêneros nas áreas válidas.
Ações
Março:
Masculino Abdômen de R$ 2.400,00 por R$ 960,00 em 12 x R$ 80,00
Masculino Áreas pequenas *R$ 45,00 a sessão. (*valido para 10 sessões)
Escolha uma área dentre essas todas: *Costeletas , Maxilar, faixa de barba, bigode,
cavanhaque, base de penis, glabela, mãos e dedos, pés e dedos, nariz, orelha ou testa.
Feminino Virilha Simples de R$ 2.250,00 por R$ 900,00 em 12 x R$ 75,00
Feminino Áreas pequenas *R$ 39,00,00 a sessão. (*valido para 10 sessões)
Escolha uma área dentre essas todas: *Areolas; buço; face laterais , glabela; joelhos;
linha alba, Mãos e dedos, pés e dedos, mento, nariz, orelha, nuca, perianal ou testa.
Regra: A Promoção de Março é referente somente as áreas citadas acima.
Esta promoção é válida de 01/03/2020 a 31/03/2020. Agende de acordo com os dias e
horários de funcionamento e disponibilidade de agenda. Em caso de tratamento adicional,
o tratamento será cobrado separadamente.
Promoção válida somente para novos CPFs cadastrados e não é acumulativa com outras
ofertas vigentes.
Válida apenas para o tratamento de depilação a laser com o sistema Duetto MT (laser de
Alexandrite e Nd: YAG).
O intervalo das sessões se dá entre 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias, esse período
será determinado pela atendente ao término de cada sessão.

É necessária a depilação com a lâmina ou máquina para remover pelos com no máximo 3
dias de antecedência. Esta promoção não é válida para gestantes e pessoas com pelos
brancos, loiros e ruivos.
Deverá ser realizada uma avaliação na região a ser tratada antes de iniciar o
procedimento, que será gratuita e personalizada.
Esta campanha é válida somente para novos CPFs cadastrados e não é cumulativa com
outras promoções ou ofertas de estabelecimento.

