
PARA CUIDAR 
DO SEU CABELO 
AO SEU ESTILO

NA COMPRA DE UM SECADOR, 
ALISADOR OU MODELADOR ROWENTA 

com preço de compra >=30€

OFERTA GARANTIDA E SEM SORTEIO

ESCOVA PARA 
DESEMBARAÇAR 

Compact Styler Rosa 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

OFERTA

PVP recomendado: 16,40€

Campanha válida para compras efetuadas de 1 de Abril a 31 de Maio de 2020



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Campanha válida para compras efetuadas de 1 de Abril a 31 de Maio de 2020

-

- -

NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

LOCALIDADE:

Na compra de um secador, alisador ou modelador Rowenta com preço de compra >=30€, preencha 
corretamente o cupão de resposta e envie juntamente com o código de barras do produto recortado da 
embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra, para: Promoção “Oferta Hair Care Rowenta 
2020”, Apartado 8067,1801-807 Lisboa. Promoção válida para compras efetuadas de 01/04/2020 
a 31/05/2020 (data limite do carimbo dos CTT: 15/06/2020). O não preenchimento dos requisitos 
acima mencionados invalida a sua participação na promoção.

De forma a garantir a sua oferta, e dada a situação atual do país e o tempo estimado para resolução, solicitamos que preencha os dados do cupão editável 
e envie para o nosso Centro de Contacto do Consumidor (contact-pt@rowenta.com), juntamente com cópia da fatura e fotogra�a do código de barras. Este 
procedimento atual, não invalida o envio da participação com todos os requisitos necessários por correio posteriormente, pelo que deve guardar o cupão 
preenchido, bem como uma cópia da fatura e o código de barras do produto recortado da embalagem. Neste momento pedimos a sua compreensão uma 
vez que o envio das ofertas estará sujeito a uma demora adicional. Em caso de rutura de stock as suas ofertas serão substituídas por outras de valor 
equivalente a de�nir pela marca. Promoção não acumulável com outras em vigor.

CCC – Centro de Contacto do Consumidor
Assistência, informações gerais, conselhos sobre a utilização de produtos, aconselhamento na escolha do seu equipamento

Tel: 808 284 735 • Fax: 21 868 51 03
(Dias úteis das 9H às 18H. Custo de uma chamada local) ou contacte-nos através do nosso site.

Para qualquer informação relacionada com a campanha, contacte: linha de apoio 808 284 735

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO

Siga Rowenta Portugalwww.rowenta.pt

          Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pela Groupe Seb Portugal – Sociedade Unipessoal,  Lda., 
destinando-se a �ns estatísticos e de futura correspondência para efeitos de Marketing, como divulgação de novos 
produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os consumidores é sempre garantido o direito de acesso, reti�cação 
e eliminação dos seus dados. Para obter mais informação sobre como tratamos os seus dados pessoais por favor 
consulte a nossa política de privacidade disponível no nosso site (www.rowenta.pt).

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

ESCOVA PARA 
DESEMBARAÇAR 

Compact Styler Rosa 

OFERTA



Compact Styler Rosa 
A TANGLE TEEZER É UMA ESCOVA 
REVOLUCIONÁRIA E INOVADORA

QUE PERMITE DESEMBARAÇAR FACILMENTE TODOS 
OS TIPOS DE CABELO, SEM DOR NEM QUEBRAS. 

CABELO MAIS SUAVE E BRILHANTE

Graças à tecnologia patenteada com 
�lamentos �exíveis que se curvam ao 
deslizar pelo cabelo, a escova penteia e 
desembaraça de forma rápida e suave, 
removendo os nós do cabelo sem o partir.

FÁCIL DE USAR

Consegue resultados impressionantes 
tanto em cabelo seco como molhado. Pode 
ser utilizada em todos os tipos de cabelo.

FORMATO COMPACTO

O seu design prático e portátil com tampa 
protetora para os �lamentos, é ideal para 
levar na sua mala para todo o lado.



SEQUE MODELE

naturalmente
ALISEna perfeicao

COMPACT PRO + WET & DRY SO CURLS

PRECIOUS CURLSINFINI PRO

Qualidade pro�ssional
em formato compacto

A forma mais fácil de obter desde ondas
naturais a caracóis perfeitos

Caracóis perfeitos com 
a máxima proteção

Alisamento perfeito em cabelo seco
ou molhado com a máxima proteção

ALISADOR 2 EM 1
Seca e alisa em simultâneo. 
Graças ao sistema de evaporação, 
permite um alisamento perfeito de 
cabelos secos ou húmidos.

PLACAS LARGAS
Alisador de placas largas com 3,8 cm 
para todos os tipos de cabelo.

SISTEMA IONIC
Elimina a eletricidade estática e o efeito 
frisado do cabelo, deixando-o mais 
suave e brilhante.

REVESTIMENTO NANO CERAMIC
Revestimento pro�ssional com micro 
partículas de cerâmica, que maximiza 
o alisamento e o brilho do cabelo.

MOTOR AC POTÊNCIA
2200 W

DESIGN 
COMPACTO

ROTAÇÃO
AUTOMÁTICA

REVESTIMENTO 
IONIC 

TOURMALINE

TEMPORIZADOR 
COM AVISO 

SONORO

REVESTIMENTO
CASHMERE
KERATINE

DIÂMETRO
25 MM

TEMPORIZADOR 
COM AVISO 

SONORO

Para uma secagem rápida
e com qualidade pro�ssional

MOTOR AC POTÊNCIA
2200 W

KERATINE 
& SHINE

PARA CARACÓIS PERFEITOS E SAUDÁVEIS 
DE ACORDO COM O SEU ESTILO

PARA UMA SECAGEM PROFISSIONAL
EM CASA OU EM VIAGEM PARA UM ALISAMENTO RÁPIDO E EFICIENTE
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