
 

ARKOPHARMA LABORATORIOS 

BASES LEGAIS AÇÃO “DE VOLTA À ROTINA COM ARKOREAL GELEIA 

REAL!” 

 

1.- A Distrifa – Soluções de Saúde, S.A., com o NIPC 502309504, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial sob o mesmo número, e sede Rua Armando Cortez, nº 1 – 2ºA 2770-233 

Paço de Arcos – Portugal (que assume a posição doravante denominada ARKOPHARMA) 

realizará uma ação que será desenvolvida de acordo com as disposições destas 

bases,consistindo numa ação para fins publicitários. Será esta a entidade a quem se devem 

dirigir todas as comunicações e notificações, relacionadas com a presente ação.  

A ação será denominada “ De volta à rotina com Arkoreal® Geleia Real” e será desenvolvida 

em todo o território nacional.  

 

2.- Para participar na presente Ação, todos os consumidores da ARKOPHARMA devem ser 

maiores de 18 anos e ter residência em território nacional. Ficam expressamente excluídos da 

promoção: (1) colaboradores diretos ou indiretos da ARKOPHARMA; (2) Colaboradores, 

representantes ou agentes de quaisquer outras entidades prestadoras de serviços  que, direta 

ou indiretamente, esteja envolvidas na preparação e desenvolvimento da presente ação; (3) 

Familiares até 4º grau das pessoas incluídas nas alíneas (1), e, (2) incluindo cônjuges, unidos de 

facto ou a coabitar em condições análogas ao casamento; (4) comerciantes, consumidores, ou 

grupo de consumidores cuja participação seja efetuada com a finalidade de obter uma 

vantagem competitiva, ou para outro uso diferente do consumo pessoal e/ou familiar. A 

ARKOPHARMA reserva-se ao direito de eliminar justificadamente qualquer participante que 

defraude, altere ou incapacite o bom funcionamento e o curso normal e regulamentar da 

presente ação. 

 

3.- A promoção é gratuita e é requisito indispensável cumprir todas as condições 

estabelecidas neste regulamento para poder participar nesta ação. Todos os dados facilitados 

pelo participante deverão ser verdadeiros. A identidade dos participantes será confirmada 

exclusivamente por meio de documentos oficiais. Os participantes no presente passatempo, 

desde já declaram e garantem que os seus dados pessoais são verdadeiros, e que dessa forma 

não pertencem nem identificam terceiras pessoas. 

 

4.-  A duração da mecânica promocional será compreendida entre o 4 de outubro e 30 de 

novembro às 12 horas de 2018. 

 

5.- A mecánica da ação é a seguinte:  
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• Para poder participar na presente ação, os utilizadores deverão preencher todos os campos 

correctamente. 

• Os vencedores do prémio serão selecionados com base na sua resposta à pergunta: “O que  

mais custa para voltar à rotina?”. As melhores respostas serão as vencedoras.  

6.- Prémio: 50 lotes promocionais.  Cada lote inclui, uma unidade de produto Arkoreal Geleia 

Real + Ginseng, e um lote da marca de cosméticos naturais, “La Malvaflor”, composto por: dois 

sabonetes artesanais e um shampoo sólido. 

7.- A partir do final da ação, os vencedores serão contatados através do endereço de e-mail 

fornecido no formulário. 

8.- O prémio será concedido obrigatoriamente, a menos que a ação tenha sido declarada nula. 

 

9.- Desde a seleção dos vencedores da ação, num prazo máximo de 48 horas, a Arkopharma  

entrará em contato com os vencedores por e-mail para especificar todos os detalhes relativos 

à entrega do prémio, podendo a Arkopharma nesse momento solicitar a informação e/ou 

documentação que ache oportuna a fim de comprovar os requisitos de participação previstos 

nestas bases e gestionar a adequada entrega do prémio. Se não houver resposta nas 24 horas 

seguintes à mensagem enviada pelos Laboratórios Arkopharma S.A.U solicitando a informação 

necessária, que esta não tenha sido facilitada ou se é determinado que o vencedor não 

cumpre algum dos requisitos da participação, rejeita o prémio ou não cumpriu algumas das 

condições destas Bases, o participante mencionado perderá todo o direito sobre o prémio que 

lhe pudesse corresponder, passando o prémio a corresponder ao primeiro Suplente 

selecionado. Na impossibilidade de contatar com algum dos Suplentes, a não aceitação do 

prémio ou o incumprimento de alguma das condições destas bases, o processo de eliminação 

do participante que tem o caráter de Suplente era repetido, para atribuir o prémio 

correspondente ao próximo Suplente. O processo será repetido até que todos os vencedores e 

suplentes estejam esgotados ou até que todos os vencedores aceitem os prémios e o pleno 

cumprimento dos requisitos de participação e das bases pelos vencedores seja garantido. 

 

 

10.- Ao prémio da presente ação serão aplicáveis todas as disposições fiscais pertinentes de 

acordo com a legislação portuguesa em vigor. Para este fim e para manter o estatuto de 

Vencedor do prémio previsto nestas bases, será requisito indispensável que este envie para 

Arkopharma S.A.U uma cópia (por fax ou correio eletrónico) da sua identificação, Cartão do 

Cidadão, Passporte, cartão de residência ou outro documento válido para fins fiscais. 

 

11.- A Arkopharma poderá levar a cabo em qualquer momento uma investigação destinada a 

confirmar o cumprimento de todos os  requisitos necessários por parte dos participantes e 
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cumprimento de todas as disposições destas bases. Da mesma forma, pode supervisionar que 

a participação da Arkopharma seja levada a cabo de boa fé e transparência por parte dos 

participantes a critério da Arkopharma e, especificamente e sem limitação, o fato de que não 

são usados robos ou outros elementos automatizados para afetar a participação. A 

Arkopharma reserva o direito de eliminar qualquer utilizador e cancelar a sua participação na 

ação no caso em que a Arkopharma compreenda, a seu exclusivo critério e sem a necessidade 

de realizar qualquer atividade probatória, que a participação de qualquer utilizador utilize 

meios fraudulentos ou que não estejam em conformidade com a boa fé que deve governar 

esse mecanismo. 

 

12.- Esta ação pode ser declarada nula e a Arkopharma pode cancelá-la e/ou modificar estas 

bases sem aviso prévio devido a causas que o justifiquem. 

 

13.- Ao aceitar estas bases legais, os seus dados pessoais ficam incorporados nos ficheiros dos 

Laboratorios Arkopharma S.A.U; se desejar aceder aos seus dados, rectificá-los, cancelá-los ou  

opor-se ao seu tratamento ou cessação por esta entidade dirija-se  ao endereço de email 

apoio.cliente@arkopharma.com ou à morada: Distrifa – Soluções de Saúde, S.A., Rua Armando 

Cortez, nº 1 – 2ºA 2770-233 Paço de Arcos – Portugal 

O preenchimento completo deste formulário implica a sua autorização expressa e inequívoca 

para o processamento de seus dados para lhe enviar informações comerciais e/ou publicidade 

dos produtos feitos e/ou comercializados pela empresa. 

 

14.- A participação nesta ação implica a aceitação das presentes bases na sua totalidade. 


