
REGULAMENTO 

OFERTA DE UM PLANO DE NUTRIÇÃO 

 
 
A. OBJECTO 

O presente Regulamento visa estabelecer os termos e condições aplicáveis ao 

passatempo PLANO ALIMENTAR OK+, levado a cabo pela Angelini Farmacêutica Lda. 

(“Angelini Farmacêutica”) no âmbito da comunicação da sua marca MAGNESIUM-OK de 

14/01/2019 a 20/01/2019:  

 

B. PARTICIPANTES 

1. Este passatempo destina-se a pessoas singulares, residentes em Portugal Continental 
e Insular, maiores de 18 anos. Não serão abrangidos pela promoção os sócios, 
administradores ou empregados da Angelini Farmacêutica, assim como os seus 
familiares diretos ou os seus respetivos cônjuges. 

 

C. MECÂNICA DO PASSATEMPO 

1. Para participar e se habilitar a ganhar um prémio, o Participante deverá enviar um 
texto com as suas Dicas para uma Alimentação Saudável e que contenha as palavras 
"Energia" e "Nutrição" e preencher o formulário concebido para efeitos do 
passatempo, com os seus dados pessoais; 

2. Os textos publicados devem ser originais, em Português, e não devem exceder 500 
caracteres (espaços incluídos), nem violar ou infringir os direitos de terceiros, nem 
utilizar linguagem inapropriada ou ofensiva. 

3. Estes elementos deverão ser enviados através do formulário disponível em 
http://magnesiumok.pt/campanhas/oferta-plano-nutricao até às 23h59 de 
20/01/2019; 

4. A duração deste passatempo tem início no dia 14 de janeiro de 2019, e termina às 
23h59 do dia 20 de janeiro de 2019. 

 

D. SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

1. Os vencedores serão apurados pela sua originalidade e criatividade por um júri 
constituído por elementos da equipa de Marketing e Comunicação da Angelini 
Farmacêutica. 

2. As três (3) frases mais originais serão as vencedoras. 

 

http://magnesiumok.pt/campanhas/oferta-plano-nutricao


E. PRÉMIO 

1. As três (3) participações mais originais ganham um plano de nutrição personalizado 
com a nutricionista Natália Cavaleiro Costa; 

2. O plano de nutrição corresponde a um pack de 3 (três) consultas, que deverão ser 
efetuadas na clínica Dermage (Avenida António Augusto Aguiar nº17 2ºD, 1050-012 

Lisboa). 

3. O contacto com o vencedor será feito através de email, para o endereço indicado no 
formulário de participação, após o final da ação, a partir de 20 de janeiro de 2019; 

4. A oferta está limitada a 3 unidades. 

 

F. DADOS PESSOAIS 

1. No âmbito da presente ação, e sempre que o Participante forneça os seus dados 
pessoais, os mesmos serão tratados automaticamente pela Angelini Farmacêutica, 
nos termos da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, para realização de todos os 
procedimentos inerentes à participação na ação e receção dos prémios, podendo a 
Angelini Farmacêutica relacionar os mesmos com a sua base de dados de gestão 
comercial; 

2. A Angelini Farmacêutica garante aos participantes o direito de acesso aos seus dados, 
respetiva retificação e eliminação. 

 

G. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A Angelini Farmacêutica reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o 
presente regulamento, sempre que entender necessário e sem notificação prévia, 
tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação no sítio na Internet; 

2. A Angelini Farmacêutica reserva-se o direito de modificar ou suspender o 
passatempo em qualquer momento, no caso de anomalia informática, ou em caso de 
verificação de atuações que possam implicar a prática de ilícitos criminais; 

3. Apenas será considerada válida a primeira participação de cada utilizador; 

4. A Angelini Farmacêutica reserva-se no direito de eliminar qualquer participante que, 
de alguma forma, utilize meios que não os permitidos pelo presente regulamento, 
viole alguma das respetivas disposições e/ou participe de forma considerada 
fraudulenta e/ou, por qualquer forma, abusiva e não coerente com o espírito do 
passatempo. Os casos omissos bem como toda e qualquer incidência relativa ao 
presente passatempo serão decididas pela Angelini Farmacêutica, a qual se reserva 
o direito de não atribuir prémio em caso de fundadas dúvidas sobre o incumprimento 
dos termos e condições do presente regulamento. As decisões da Angelini 
Farmacêutica são finais e irrecorríveis; 

https://dermage.pt/


5. A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação integral de 
qualquer participante dos presentes termos e condições, pelo que a Angelini 
Farmacêutica reserva o direito de recusar a participação de qualquer participante 
que não as cumpra; 

6. Qualquer situação extraordinária não prevista neste regulamento será apreciada e 
decidida pela Angelini Farmacêutica; 

7. Todas as questões relacionadas com este passatempo deverão ser encaminhadas por 
email para crm@angelini.pt. 


