
Campanha Philips Beauty Verão 2018 | A Philips oferece-lhe uma gama completa de produtos para 
corpo e rosto. Cuide de si, sinta-se bonita e confiante durante todo o verão.
Para completar o seu ritual de beleza, iremos oferecer produtos Nivea na compra de produtos 
Philips cuidados pessoais femininos.
Produtos Nivea que temos para oferecer:
- Conjunto de 3 produtos de cuidado do corpo Nivea (mousse duche creme + loção corporal                    
+ desodorizante), na compra qualquer produto da gama Philips Lumea;
- Conjunto de 2 produtos de cuidado do corpo Nivea (loção corporal + desodorizante), na compra de 
depiladoras de arranque Philips, com valor superior a 60,00€;
- Conjunto de 2 produtos de cuidado do cabelo Nivea (shampoo + leave in), na compra de secadores, 
alisadores e modeladores de cabelo Philips, com valor superior a 35,00€;
- Creme hidratante Nivea, na compra da Lima Eletrica Philips Pedi Advanced. Oferta não aplicável       
a acessórios.
- Gel-creme limpeza de rosto Nivea, na compra de um produto de limpeza facial Philips Visapure. 
Oferta não aplicável a acessórios.
Receba ainda até 50,00€ de reembolso na compra de depiladoras de arranque da gama Satinelle 
ou depiladoras IPL gama Lumea. Veja na página seguinte deste folheto as referências selecionadas 
para esta oferta, assim como o seu valor de reembolso correspondente.
Poderá participar nesta campanha através de uma das opções abaixo descritas:
- Participação via folheto - terá que comprar pelo menos 1 produto da gama de cuidados pessoais 
femininos Philips e enviar este cupão devidamente preenchido juntamente com a fotocópia da fatura 
de compra e o código de barras da embalagem original recortado da embalagem para o seguinte 
endereço: Campanha Philips Beauty Verão 2018 | Av. Ilha da Madeira, 26 A | 1400-204 Lisboa.
- Participação online – aceda ao nosso website www.philipsverao2018.pt, preencha o formulário 
disponível e faça o upload da fatura de compra.
Campanha válida de 2 de Maio a 31 de Agosto de 2018. As ofertas Nivea e o reembolso serão 
atribuídos conforme as indicações acima referidas, mediante o envio obrigatório do comprovativo de 
compra enviado.
Só serão aceites as participações recebidas com data dos CTT até 15 de Setembro de 2018. Se faltar 
algum dos requisitos (cópia da fatura e código de barras original recortado da embalagem) ou algum 
dos campos do cupão não estiver corretamente preenchido, a participação será considerada 
inválida. A entrega dos prémios decorrerá no período de 3 meses após o término de prazo de receção 
de participações (30 de Novembro de 2018). Os produtos incluídos nesta promoção são única e 
exclusivamente os produtos da marca Philips, fornecidos pela Philips Portuguesa S.A. dentro do 
território nacional português. Ficam expressamente excluídos da promoção quaisquer produtos que 
tenham sido adquiridos pelo consumidor fora do território nacional português ou que, tendo sido 
adquiridos pelo consumidor dentro do território nacional português, não tenham sido fornecidos 
pela Philips Portuguesa, S.A.. Esta oferta não inclui os produtos comprados na internet, com exceção 
dos websites dos retalhistas/distribuidores da marca em Portugal. Esta promoção não é acumulável 
com outras ofertas ou ações da Philips Portuguesa S.A.. De acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de 
Outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais), a Philips informa os participantes desta promoção que 
os dados de caráter pessoal por si facultados serão integrados num ¬�cheiro e utilizados pela Philips 
Portuguesa, S.A., responsável pelo tratamento de dados, para a gestão da presente promoção e para 
possíveis comunicações publicitárias referentes a produtos e serviços da Philips. Ao enviar o cupão 
de participação assinado, com os seus dados pessoais, o titular dos dados consente que a Philips 
Portuguesa S.A. os utilize para os �ns referidos atrás. Se não desejar receber as comunicações 
publicitárias acima referidas coloque um x nesta caixa      . É garantido ao titular, nos termos da 
referida lei, o direito de acesso e reti�cação dos seus dados pessoais, mediante solicitação por 
escrito dirigida à Philips Portuguesa, S.A. e enviada para a morada: Lagoas Park, Edifício 14/ 2740-262 
Porto Salvo. Para mais informações sobre esta promoção, por favor contactar a Assistência ao 
Consumidor: 800 780 903 (chamada gratuita) de segunda a sexta, das 09H às 18H. Podem ser 
cobrados custos adicionais pelo seu operador. A participação nesta promoção pressupõe o 
conhecimento integral do regulamento disponível neste folheto e em www.philips.pt/promoções, e 
aceitação de todos os termos e condições do mesmo. Philips Portuguesa S.A. Sede: Lagoas Park 
Edifício 14, 2740-262, Porto Salvo. Pessoa coletiva n.º 500216843. Matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Cascais. Cap. social: EUR 9.442.800,00.

Este verão 
oferecemos 
tudo o que 
precisa.
Cuidado completo 
para corpo e rosto.

RECEBA ATÉ

50€
DE REEMBOLSO

RECEBA
OFERTAS

NIVEA

Veja como participar no interior 
deste folheto ou no website 
www.philipsverao2018.



Receba ainda até 50,00€ de reembolso 
na compra de qualquer um dos 
produtos abaixo mencionados

Shampoo Hairmilk Cabelo Normal 400ml 
+ Spray Hairmilk Regeneração 

Imediata 200ml

Hair Care
Na compra de secadores, alisadores 

e modeladores de cabelo Philips, 
com valor superior a 35,00€

Gel-Creme de Limpeza 
do Rosto 150ml

* Oferta não aplicável a acessórios.

Visapure
Na compra de um produto de 

limpeza facial Philips Visapure*
NIVEA Creme hidratatante 75ml

Pedi 
Advanced

Na compra da Lima Elétrica 
Philips Pedi Advanced 

Silk Mousse Duche Creme Care 200ml + 
Loção Sensitive 250ml + Desodorizante 

Protect&Care 200ml

Lumea
Na compra qualquer produto 

da gama Philips LumeaLoção Sensitive 250ml + Desodorizante 
Protect&Care 200ml

Satinelle
Na compra de depiladoras 
de arranque Philips, com 
valor superior a 60,00€

Receba produtos Nivea, de acordo com 
as seguintes condições:

REEMBOLSO!

50€

BRI950/00

REEMBOLSO!

40€

SCI999/00

REEMBOLSO!

30€

SCI995/00

REEMBOLSO!

25€

BRI862/00

BRI861/00
REEMBOLSO!

20€

BRE652/00

REEMBOLSO!

15€

BRE650/00

BRP566/00

REEMBOLSO!

10€

BRE640/00

BRP545/00
REEMBOLSO!

5€

BRP535/00

BRE635/00


