
Giveaway “Ritual Bem-Estar Gold” 

Promovido por: 

Elite Care 
 

1. ÂMBITO E DURAÇÃO 

1.1 – O giveaway “Ritual Bem-Estar Gold” é uma ação promocional 
desenvolvida pela Elite Care, com o objetivo oferecer um Ritual de 
Bem-Estar Gold a uma pessoa que goste da página. Será premiado o 
seguidor que participar de acordo com os requisitos estipulados no 
regulamento.  
1.2 – Para participarem, terão de seguir as instruções expressas na 
publicação do passatempo no Instagram: 
https://www.instagram.com/elitecareestheticclinic/ 

Data de início: 22 de dezembro 2021 

Data de fim: 2 de janeiro de 2022 às 23h59 

Data de sorteio: 3 de janeiro de 2022 às 17h00 

  

2. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Para participar, os utilizadores deverão: 

2.1 - Seguir o instagram @elitecareestheticclinic  

2.2 - Comentar, mencionando 3 pessoas 

2.3 - Partilhar este post nos stories de forma pública e identificar a 
@elitecareestheticclinic 

2.4 - Cada participante pode participar mais do que uma vez desde 
que a identificação dos amigos seja diferente. 

 

3. PRÉMIO  

 
3.1. O vencedor recebe:  

Ritual Bem-Estar Gold: 

Inclui: Ritual de banho + Massagem de relaxamento com velas 
 



Validade do ritual: 

O Ritual Bem-Estar Gold, pode ser utilizado até 30 de março de 2022. 

  

4. SELECÇÃO DO VENCEDOR E ENTREGA DO PRÉMIO  

4.1 – O vencedor será anunciado, na página de Instagram 
@elitecareestheticclinic, no dia 3 de janeiro de 2022 às 17h00. 
 

4.2 – O vencedor deverá entrar em contato via Instagram (mensagem 
privada) com a Elite Care e disponibilizar os dados necessários para 
posterior entrega do prémio. 

 
4.3- A Elite Care não se responsabiliza pela falta de veracidade dos 
dados pessoais dos participantes, o que implicará a anulação da 
atribuição do prémio. 
 

4.4 - A Elite Care não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas 
que possam ocorrer, durante o período em que o passatempo vai 
estar ativo na sua página do Instagram. 
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