
Regulamento 

• O passatempo estará em vigor até dia 31 de Março de 2019. 
 

• Este passatempo destina-se a todos os profissionais de saúde, que se encontrem a 
trabalhar activamente em Portugal Continental e Ilhas. Não estão autorizados a 
participar neste passatempo consumidores finais dos suplementos BioActivo, que não 
tenham qualquer actividade profissional na área da saúde. 

  
• Só será aceite uma participação por pessoa e por morada. 

 
• A Pharma Nord irá seleccionar os vencedores que respondam correctamente às 

perguntas e que escrevam a frase mais criativa com a palavra ”BioActivo Melatonina”. 

• Os nome dos vencedores serão colocados na página do passatempo, em 
www.pharmanord.pt/passatempomelatonina, a partir do dia 2 de Maio de 2019. 

 
• O vencedor do 1º prémio será contactado directamente pela Pharma Nord, por 

telefone. Os vencedores do 2º ao 50º prémio serão contactados via email. 
 

• O 1º prémio é um cartão multibanco no valor de 500,00€. Cartão  válido durante um 
ano. O montante creditado no cartão a atribuir como prémio, apenas poderá ser 
utilizado para efectuar pagamentos de compras em qualquer caixa automática (ATM) 
ou terminal de pagamento automático (TPA) das Redes Visa Electron e Multibanco. 
Não é possível a transferência desse valor para outras contas, nem o seu 
levantamento em numerário. 

 
• Os prémios da 2ª à 50º posição irão receber um colar Swarovski. O prémio será 

enviado pela Pharma Nord, via CTT, num prazo estimado de 4 a 6 semanas, após 
publicação dos resultados. 

 
• A amostra grátis de BioActivo Melatonina será enviada a todas as participações consideradas 

válidas, num prazo estimado de 4 a 6 semanas, por ordem de recepção da participação. 

• Ao participarem neste passatempo, os concorrentes autorizam expressamente que os 
seus dados pessoais possam ser utilizados pelo Departamento de Marketing da 
Pharma Nord. 

• A Pharma Nord reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta promoção, caso 
ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos 
participantes. 

 
 

• Qualquer participante que aja de má fé e participe na promoção utilizando informação falsa, 
viciando assim a promoção, será excluído do mesmo. 

 

• Todos os participantes desta promoção aceitam implicitamente os termos e condições 
estabelecidos no presente regulamento. 

 


