
NA COMPRA DE
SECADORES, ALISADORES, MODELADORES

E/OU ESCOVAS ROWENTA
COM VALOR DE COMPRA ≥75€
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CHUVEIRO VITAMIN SHOWER
BY MANUBELA CABELEIREIROS

NO VALOR DE 36€
Campanha válida para compras efetuadas no período 

de 1 de Dezembro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022
Descubra mais em www.rowenta.pt



Na compra de secadores, alisadores, modeladores e/ou escovas Rowenta, com valor 
total de compra ≥ 75€ (pode comprar um ou mais produtos desde que o total do valor de 
compra seja ≥ a 75€), oferta de um chuveiro Vitamin Shower by Manubela Cabeleireiros. 
Preencha corretamente este cupão de participação e envie juntamente com o código de 
barras do produto recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra, para: 
“Promoção Hair Care Manubela” Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Campanha válida 
unicamente para compras efetuadas no período de 01/12/2021 a 31/01/2022, realizadas 
em lojas físicas de território nacional e compras online efetuadas no site www.rowenta.pt e 
em sites de retalhistas parceiros com lojas físicas de venda ao público em território nacional 
(data limite do carimbo dos CTT: 15/02/2022).
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NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

LOCALIDADE:

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.

Qualquer questão relacionada com a campanha, contacte promoconsumidorpt@groupeseb.com

          Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pelo 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).

a) Em caso de rutura de stock a oferta será substituída por uma de valor equivalente a de�nir pela marca.
b) Receberá a oferta no prazo máximo de 90 dias após o envio do cupão.
c) Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

www.rowenta.pt Siga Rowenta Portugal
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• Produto amigo do ambiente. Poupa até 60% de água.
• Elimina 89% do cloro da água , calcário e metais pesados.
• Elimina o vapor tóxico produzido pelo cloro.
• Evita o ressecamento da pele e dos cabelos.
• Excelente para ter um cabelo e pele mais suave e hidratada, 
   assim como um cabelo mais sedoso e fácil de pentear.
• A vitamina C protege o cabelo das agressões diárias. Poluição, 
   e radiação solar induzem o organismo a produzir radicais livres,  
   moléculas que lesam as células e danificam a estrutura dos cabelos.
• Encaixe universal e de fácil instalação em qualquer chuveiro.

CHUVEIRO VITAMIN SHOWER
BY MANUBELA CABELEIREIROS
NO VALOR DE 36€
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