DO•HA +
MORENA ROSA

Regulamento Promocional
1. Qualquer cliente, pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada no
território nacional, que efetuar compras com qualquer meio de pagamento, conforme
estabelecido neste regulamento, no período de 12/07/2021 até enquanto durarem os
estoques, exclusivamente, na loja online www.morenarosa.com.br, poderá participar da
promoção.
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2. Para participar da promoção “DO.HA e Morena Rosa com você”, no período de
12/07/2021 até enquanto durarem os estoques, todas as compras na loja online
www.morenarosa.com.br terá direito a um conjunto de amostra de produtos da DO.HA
Professional.
3. Promoção não acumulativa e válida do dia 12/07/2021 até enquanto durarem os
estoques, para todas as regiões do Brasil.
4. Caso haja divergência entre o valor ofertado nesta comunicação e o valor exibido na
loja online, prevalecem as informações da loja online Morena Rosa. A DO•HA
Professional e a Morena Rosa se reservam ao direito de cancelar os pedidos que não
sejam realizados nas condições da promoção ofertada.
5. Fica limitado a utilização de 01 (uma) vez do benefício por CPF durante todo o
período da promoção.
6. Serão disponibilizados pela empresa Morena Rosa Industria E Comercio De
Confeccoes S.A (CNPJ: 15.095.271/0001-45) com parceria da DO.HA Professional, no
site www.morenarosa.com.br, 500 amostras de cosméticos capilares da DO.HA
Professional, sendo eles 250 conjuntos de amostras da linha Daily Amazon e 250
conjuntos da linhas Fresh Balance. Os conjuntos de amostra são formados por:
6.1 Cada conjunto de amostra é formado por:
- 01 (um) sachê de 90mL do Daily Amazon Shampoo e 01 (um) sachê de 90mL
do Daily Amazon Máscara de Tratamento.
- 01 (um) sachê de 90mL do Fresh Balance Shampoo e 01 (um) sachê de 90mL
do Fresh Balance Máscara de Tratamento.
7. A empresa mandatária não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos
pelos participantes.
8. Ficam os participantes, cientes, desde já, que o cadastro na promoção é
individualizado, por meio do CPF e que os brindes, não poderão, em hipótese alguma,
ser transferido e/ou dividido com outro participante, independentemente do grau de
parentesco e/ou amizade.
9. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas da
promoção.
10. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.
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11. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que de alguma maneira
manipularam, violaram ou fraudaram este regulamento para participar da promoção,
não terão direito à premiação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem
promovidas pela empresa mandatária em face do infrator.
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12. O regulamento da promoção está disponível na loja oficial
www.loja.dohaprofessional.com/regulamentos.
14. O participante concorda desde já, com a utilização de seu nome, imagem e som de
voz para divulgação da promoção, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para
empresa mandatária após o início da promoção.
15. A mera participação implica no conhecimento e concordância, pelo Participante, de
todas as condições previstas neste Regulamento.
16. Para perguntas sobre pedidos, dúvidas ou comentários, entre em contato com nosso
SAC através do telefone (12) 3632-7811 ou pelo sac@dohaprofessional.com.
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