
PASSATEMPO BIOACTIVO CRÓMIO

“Acabe com o desejo por doces e ganhe um colar Swarovski!”

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

✔ O  passatempo  destina-se  a  todos  os  consumidores,  maiores  de  18  anos, 

residentes em Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores.

✔ A gestão do passatempo será feita pela Pharma Nord Portugal, sediada em Rua 

Dr. António Loureiro Borges, nº 9 – 10º  1495-131 Algés.

✔ Validade da campanha:

– Esta campanha é válida para compras efectuadas entre 20/03/2015 e 

15/07/2015.

– A data limite para recepção dos comprovativos de compra e das frases é 

23/07/2015.

✔ Objectivo do passatempo:

– Promover o suplemento nutricional BioActivo Crómio;

– Premiar com colares Swarovski os 25 melhores frases, escritas pelos 

consumidores finais do produto.

✔ Modo de participação:

– Os consumidores devem enviar adquirir, numa farmácia ou parafarmácia, 4 

embalagens de BioActivo Crómio;

– Cortar os códigos de barra das embalagens e guardar os recibos de compra 

(ou tirar fotocópias dos recibos de compra);

– Escrever uma frase criativa, para ser utilizada como slogan numa futura 

campanha de publicidade com as palavras “ChromoPrecise e açúcar no 

sangue”;



– Enviar os 4 códigos de barra, os respectivos recibos de compra e a frase 

original, por carta, para  Pharma Nord - Passatempo BioActivo Crómio, Rua Dr 

António Loureiro Borges, nº 9 – 10º  1495-131 Algés

– Ou enviar fotografias (até 2MB) dos 4 códigos de barra, dos respectivos recibos 

de compra e a frase original para o email portugal@pharmanord.com

Oferta limitada a um colar Swarovski por participante.

✔ Reserva de direitos 

Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da Pharma Nord. 

Caso o seu conteúdo não seja o solicitado ou estiver incompleto, a sua participação não 

será considerada como válida.

✔ Cedência de Direitos de Autor

As frases enviadas deverão ser trabalhos orginais, não devendo infringir os direitos 

de autor ou outros direitos de qualquer pessoa ou entidade. Ao enviar a frase, o 

participante garante  ser o titular dos direitos de autor relativos ao frase concorrente 

e declara que é uma criação original e não uma cópia.

O participante concede por este meio à Pharma Nord, e aos seus parceiros, uma 

licença exclusiva, irrevogável e isenta de direitos, para fins de utilização/ exibição 

nas suas campanhas publicitárias, sem que tal implique qualquer tipo de de 

compensação ou notificação adicional ou aprovação do participante.

✔ Forma de apuramento dos vencedores

As participações válidas com as 25 frases mais originais, para serem utilizadas 

como slogan em futuras campanhas de publicidade, com as palavras 

“ChromoPrecise e açúcar no sangue”, serão seleccionadas pelo Departamento 

de Marketing da Pharma Nord.

✔ Descrição do prémio:

O prémio a atribuir a cada um dos participantes é um colar com cristal 

Swarovski, no valor de 42€
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✔ Publicação dos vencedores e contacto com os mesmos

Os vencedores serão anunciados no site www.bioactivo.pt, no final do mês de 

Julho de 2015, e contactados pela Pharma Nord via email e/ou telefone.

Os vencedores deverão responder ao email e/ou devolver a chamada telefónica 

num prazo de 5 dias úteis.

✔ Entrega dos prémios

Os prémios serão enviados por correio registado para a morada indicada, numa 

caixa devidamente acondicionada da Swarovski, num prazo médio de 1 semana 

após a data de publicação dos vencedores.

✔ Os prémios podem ser levantados nas instalações da Pharma Nord, na Rua Dr. 

António Loureiro Borges, nº 9 – 10º  1495-131 Algés, de 2ªF a 6ªF das 9H às 18H, 

excepto feriados.

CONDIÇÕES GERAIS

Para habilitar-se a ganhar um colar Swarovski, basta comprar 4 embalagens de 

BioActivo Crómio, enviar-nos os códigos de barra e recibo de compra das 

embalagens, os seus dados pessoais (nome, email, contacto, morada) e uma frase 

criativa com as palavras “ChromoPrecise” e “açúcar no sangue” para ser utilizada 

como slogan numa futura campanha de publicidade; para Pharma Nord - 

Passatempo BioActivo Crómio, Rua Dr António Loureiro Borges, nº 9 – 10º  1495-

131 Algés .

A participação no passatempo está condicionada à aceitação integral do presente 

regulamento. A Pharma Nord reserva-se ao direito de excluir as participações e 

recusar a atribuição do prémio, às participações não incluírem:

- 4 códigos de barra de 4 embalagens de BioActivo Crómio;

- recibo(s) de compra de 4 embalagens, feitas entre 20/03/2015 e 15/07/2015, 

devidamente carimbados e rubricados pela farmácia ou parafarmácia;

- frase criativa com as palavras “ChromoPrecise e açúcar no sangue”

A Pharma Nord reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar o 

passatempo, caso se verifiquem circunstâncias de força maior. Qualquer um dos 

http://www.bioactivo.pt/


participantes que aja por má-fé e participe no passatempo em questão com base 

em informação falsa, se identificado, será automaticamente excluído.

Ao participarem neste passatempo, os concorrentes autorizam expressamente que 

os seus dados pessoais possam ser utilizados pelo Departamento de Marketing da 

Pharma Nord.


