
Termos e condições
Março de 2023

Oferta por um período de tempo 
limitado: "Reconnect Collection"
A "Reconnect Collection" está disponível desde 
1 de março de 2023. Limitado a uma unidade 
por Brand Partner. Disponível apenas para 
pedidos de Recompensas Essenciais. Este 
produto não está disponível para ser adquirido 
com pontos de Recompensas Essenciais. 
Promoção disponível, salvo rutura de stock.

10% de desconto: Progessence Phyto 
Plus 15 ml, SclarEssence 15 ml
10% de desconto disponível de 1 a 31 de 
março de 2023 até às 23:59 hora de verão de 
Portugal Continental e da Madeira (-1 hora nos 
Açores). Disponíveis para pedidos únicos e de 
Recompensas Essenciais, salvo rutura de stock. 
Estes produtos não estão disponíveis para 
serem adquiridos com pontos de Recompensas 
Essenciais. PV e preço com desconto. Esta 
oferta tem um código único, por favor utiliza 
o código D indicado para desfrutares do 
desconto.

15% de desconto: Lady Sclareol 15 ml
15% de desconto disponível de 1 a 31 de 
março de 2023 até às 23:59 hora de verão de 
Portugal Continental e da Madeira (-1 hora 
nos Açores). Disponível para pedidos únicos e 
de Recompensas Essenciais, salvo rutura de 
stock. Este produto não está disponível para 
ser adquirido com pontos de Recompensas 
Essenciais. PV e preço com desconto. Esta 
oferta tem um código único, por favor utiliza 
o código D indicado para desfrutares do 
desconto.

Conjunto "Óleos para ela"
15% de desconto disponível de 1 a 31 de 
março de 2023 até às 23:59 hora de verão de 
Portugal Continental e da Madeira (-1 hora 
nos Açores). Disponível para pedidos únicos e 
de Recompensas Essenciais, salvo rutura de 
stock. Este produto não está disponível para 
ser adquirido com pontos de Recompensas 
Essenciais. PV e preço com desconto. Esta 
oferta tem um código único, por favor utiliza o 
código especial indicado para desfrutares do 
desconto. O mesmo produto pode ter outros 
códigos que não incluem qualquer desconto. 

15% de desconto: NingXia Zyng
15% de desconto disponível de 1 a 31 de 
março de 2023 até às 23:59 hora de verão de 
Portugal Continental e da Madeira (-1 hora 
nos Açores). Disponível para pedidos únicos e 
de Recompensas Essenciais, salvo rutura de 
stock. Este produto não está disponível para 
ser adquirido com pontos de Recompensas 
Essenciais. PV e preço com desconto. Esta 
oferta tem um código único, por favor utiliza 
o código D indicado para desfrutares do 
desconto. 

Por favor, tem em atenção os seguintes prazos 
de validade: 
10/05/2023
18/05/2023

Oferta Valor
Esta oferta está disponível de 21 a 31 de 
março de 2023 até às 23:59 hora de verão de 
Portugal Continental e da Madeira (-1 hora 
nos Açores). Disponível apenas para pedidos 
únicos, salvo rutura de stock. Este produto 
não está disponível para ser adquirido com 
pontos de Recompensas Essenciais. PV e 
preço com desconto. Nas ofertas "compra um 
e recebe outro grátis", o produto de oferta 
será adicionado automaticamente ao pedido 
quando utilizares o código único. Indisponível 
nos mercados da CEI.


