
Regulamento “Kit Gestão da Emoção – por Augusto Cury” 

 

A compra e utilização do “Kit Gestão da Emoção – por Augusto Cury” oferecido pela Brio Distribuidora de Cosméticos e 

Suplementos Alimentares Ltda. – “BeBrasil” estão sujeitas ao seguinte Regulamento: 

1 – O KIT 

O Kit tem caráter promocional e compreende o seguinte produto e serviço:  

- 6 (seis) blends de óleos essenciais BeBrasil, sendo: (1) Energia; (2) Foco; (3) Dormir, (4) Stress; (5) Ansiedade e (6) 

Relaxar. 

- Acesso a uma unidade do curso Gestão da Emoção, de autoria do Dr. Augusto Cury. 

2 – PRAZO 

2.1. A venda do kit permanecerá por prazo indeterminado e será encerrada quando esgotarem os estoques. 

3 – REGRAS E CONDIÇÕES DA COMPRA DO KIT 

3.1. Cada kit concede ao Consumidor o acesso, sem custo, a uma unidade do curso online Gestão da Emoção, de 

autoria do Dr. Augusto Cury. 

3.2. Em até 3 (três) dias úteis contados do faturamento da compra do kit, o acesso ao curso será enviado por e-mail 

diretamente pela plataforma Eduzz, a qual hospeda o curso, juntamente com instruções de cadastro. 

3.3. O consumidor terá o prazo de 12 meses, contados do envio do e-mail da Eduzz com o acesso ao curso, para 

assistir todas as aulas. Após esse período, se expira o acesso ao curso online Gestão da Emoção. 

3.4. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções e/ou descontos. 

3.5. Cada CPF poderá comprar apenas uma unidade do kit. 

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 ainda não tenha ativado o seu acesso ao curso junto à Eduzz. 

4.2. Com a ativação do acesso ao curso, o consumidor renuncia ao seu direito de arrependimento em relação à 

totalidade da compra efetuada (produtos + serviço). 

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 Kit seja quando da ativação do acesso ao curso, os quais são imprescindíveis para 

a execução do Concurso, 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 GERAIS 

6.1. A promoção vinculada ao Kit Gestão da Emoção não é cumulativa com outras promoções disponibilizadas pela 

BeBrasil, pela Academia de Gestão da Emoção,ou pela Eduzz. 

6.2. Ao realizar a compra do Kit, o Consumidor declara, tacitamente, que está de acordo com todos os termos deste 

Regulamento. 

6.3. Toda e qualquer dúvida sobre esse Regulamento poderá ser encaminhada para o e-mail 

atendimento@bebrasil.com. 

 
 

*              *              * 
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