
Regulamento “Combo Be + Laser” 
 
A compra e utilização do “Combo Be + Laser” oferecido pela BeBrasil em parceria com a 
Espaçolaser está sujeito ao seguinte Regulamento:  
 
1 – O COMBO  
 
O Combo tem caráter promocional e engloba os seguintes produtos e serviços:  
Na compra de 1 (uma) unidade do BumBum Care 200ml ou de 1 (uma) unidade do Kit 
Queridinhos (Blends Dormir, Stress, Sensual e Muscular), o cliente ganha 1 (um) voucher 
de um pacote com 10 (dez) sessões cortesia da Espaçolaser, para a realização de 
depilação a laser, nas regiões: 

• Feminino:  
o Depilação a Laser Axilas Feminino; ou 
o Depilação a Laser Buço Feminino; 

 

• Masculino: 
o Depilação a Laser Faixa de Barba Masculina; ou 
o Depilação a Laser Nuca Masculina. 

 
Desde que tal cliente nunca tenha feito sessões na região objeto da promoção.  
 
2 – PRAZO  
 
2.1. A venda dos combos será realizada em edição limitada e será encerrada em 
31/12/2022 ou até encerrar o estoque.  
 
3 – REGRAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO VOUCHER ESPAÇOLASER 
 
3.1. A BeBrasil terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para fazer a liberação do voucher e 
enviar o código de utilização para o Consumidor.  
 
3.2. O consumidor deverá ativar o voucher conforme orientação da BeBrasil. 
 
3.3. Somente poderão utilizar o voucher Be + Laser os que: 

(i) na data de ativação, tiverem 18 (dezoito) anos ou mais; e 
(ii) não tenham débito ou pendência financeira junto à Espaçolaser ou que 

tiveram seu plano cancelado por violação das normas de utilização 
 
 
O voucher não poderá ser utilizado para uma região na qual o consumidor já tenha 
feito sessões na Espaçolaser. (Essa regra não se aplica a consumidores que tenham 
participado da promoção 3 sessões grátis de axila. Se esse for o caso, ele poderá 
repetir a região normalmente).  
 
3.4. Cada voucher dá ao Consumidor o direito 10 (dez) sessões de depilação a laser na 
área escolhida, sendo elas:  



• Feminino:  
o Depilação a Laser Axilas Feminino; ou 
o Depilação a Laser Buço Feminino; 

 

• Masculino: 
o Depilação a Laser Faixa de Barba Masculina; ou 
o Depilação a Laser Nuca Masculina. 

 
3.5. A ativação do voucher deverá ser, necessariamente e exclusivamente, efetivada 

presencialmente em uma unidade da Espaçolaser.  

• O cliente deverá se dirigir até uma unidade da Espaçolaser para a ativação do 

seu voucher que foi enviado pela BeBrasil no e-mail cadastrado na hora da 

compra.  

• A depilação a laser é sujeita à aprovação mediante uma avaliação prévia. Antes 
de começar o tratamento o cliente deverá marcar uma avaliação e após a 
aprovação iniciar o procedimento. 

• Após a aprovação o cliente poderá iniciar o seu tratamento.  
 
 
3.6. A data limite para a ativação do voucher deverá ser, necessariamente, até o dia 
31/12/2022, sendo que após essa data o Consumidor perde o direito de utilização de 
todos os vouchers, nada mais podendo reclamar nesse sentido.  
 
3.7. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções e/ou descontos.  
 
3.8. Cada pacote de 1 (um) voucher é limitado a um único CPF/Consumidor.  
 
3.9. Caso o cliente já tenha realizado as 3 (três) sessões promocionais oferecidas pela 
Espaçolaser, ele poderá aderir o pacote com a BeBrasil e continuar o seu tratamento.  
 
3.10. Cada CPF poderá aderir à campanha uma única vez, porém em caso de duas 
compras o cliente poderá preencher o formulário novamente com o segundo CPF que 
deseja beneficiar. 
 
3.11 Pessoas com enfermidades na pele, gestantes, pessoas que estão em tratamento 

de espinhas com medicamento ou em tratamento de radioterapia e(ou) quimioterapia 

não podem realizar a depilação a laser.  

4 – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO 
 
4.1. Poderá o Consumidor exercer seu direito de arrependimento, nos termos do artigo 
49 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o voucher para utilização na 
Espaçolaser ainda não tenha sido ativado. 
 



4.2. Com a ativação do voucher perante uma das unidades da rede Espaçolaser, o 
consumidor renuncia ao seu direito de arrependimento em relação à totalidade da 
compra efetuada.  
Caso o produto já tenha saído para entrega, o prazo para o processo de avalição pode 

ser maior que 7 (sete) dias úteis.  

5 - PROTEÇÃO DE DADOS  
 
5.1. O Consumidor autoriza a coleta, acesso, utilização e manutenção de seus dados 
pessoais, por ele próprio fornecidos, seja quando da compra do combo quanto da 
utilização do “voucher Espaçolaser”, os quais são imprescindíveis para a execução do 
serviço, tudo nos termos da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).  
 
5.2. A BeBrasil fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Consumidor com 
outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas 
neste instrumento, desde que sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, 
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, 
prevenção, não discriminação e responsabilização.  
 
5.3. A BeBrasil se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 
administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Consumidor, comunicando-
o e comunicando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) caso ocorra 
algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme 
artigo 48 da Lei n° 13.709/2020.  
 
6 - CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS  
 
6.1. A promoção vinculada ao combo Be + Laser, não é cumulativa com outras 
promoções disponibilizadas pela BeBrasil ou pela Espaçolaser.   
 
6.2. Ao realizar a compra do Combo, o Consumidor declara, tacitamente, que está de 
acordo com todos os termos deste Regulamento.  
 
6.3. A BeBrasil declara que é empresa independente da Espaçolaser, não se 
responsabilizando por atos desta. A presente promoção se dá, tão somente, em caráter 
de parceria entre elas.  
 
6.4. Toda e qualquer dúvida sobre esse Regulamento poderá ser encaminhada para o e-
mail atendimento@bebrasil.com.  
* * *  
 


