1) No Programa Fidelidade Bifórmula você
acumula pontos e os troca por descontos ou
produtos nas unidades da Bifórmula Ibirapuera e
Vila Mariana;
2) Para participar do programa basta constar o
nome do cliente no ato da compra efetuada, seja
por telefone, email ou whatsApp;
3) Cada R$ 1,00 comprado em FORMULAÇÕES
MANIPULADAS, o cartão acumula 1 ponto na sua
totalidade, não aceitando nem dízimos e centavos;
4) Cada R$ 1,00 comprado, em PRODUTOS
BIFORNUTRI* o cartão acumula 2 pontos na sua
totalidade, não aceitando nem dízimos e centavos;

10) O cliente terá até 1 ano para efetuar suas
trocas, após este prazo o programa será
automaticamente zerado;
11) Assim que escolhido o prêmio para a troca dos
pontos, o Programa Fidelidade Bifórmula em
questão será zerado novamente, podendo o
portador iniciar um novo acúmulo de pontos para
outra troca;
12) Este programa de fidelidade pode ser cancelado
a qualquer momento pela Bifórmula por motivos de
força maior.

5) No cadastramento dos pontos do programa, a
atendente Bifórmula incluirá apenas os números
inteiros do total da compra, desconsiderando os
nem dízimos e centavos;
6) O Programa Fidelidade Bifórmula é pessoal e
intransferível;
7) O cliente poderá solicitar o saldo do Programa
Fidelidade Bifórmula sempre que necessitar, nos
estabelecimentos da Bifórmula participantes do
programa;
8) O Programa Fidelidade Bifórmula deverá
obedecer às pontuações e os prêmios de acordo
com exposto nos estabelecimentos da Bifórmula
exatamente no momento da troca;

Os prêmios poderão ser substituídos periodicamente, de acordo com a disponibilidade de cada
prêmio no mercado, podendo somente ser
substituído por outro produto de igual valor;

9) A Bifórmula tem até 30 dias para efetuar a
entrega do prêmio escolhido pelo cliente, a contar
da data da escolha, quando o mesmo deverá
preencher e assinar a ficha de troca de pontos nas
unidades da Bifórmula descritas no regulamento;
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R$ 10,00 1 creme antiaging para as mãos
R$ 15,00 1 frasco/Óleo de Coco/60 cáps/Bifornutri
R$ 20,00 1 frasco Água Termal
R$ 25,00 1 frasco/Óleo de Prímula/60 cáps/Bifornutri
R$ 30,00 1 frasco/Óleo de Cártamo/60 cáps/Bifornutri
R$ 40,00 1 Filtro Solar para o Rosto
R$ 50,00 1 Gel Tensor Facial com DMAE
R$ 100,00 1 Frasco com 30 cápsulas c/Oli-Olá (peeling
em cápsulas)

* Produtos Bifornutri contemplados com pontos: Amino Nutri
(BCAA) - 120 Cápsulas; Bifor A+D - 60 cápsulas; Bifor Linha
(Óleo de Linhaça)- 60 Cápsulas; Bifor Ômega - EPA 22 | DHA
33 - 60 cápsulas; Bifor Prímula (Óleo de Prímula) - 60
Cápsulas; Bifor Thermo 120 Cápsulas; D3 Nutri - 60 Cápsulas;
Nutri Cártamo - 1000mg; Nutri Coco 60 Cápsulas.

Unidades Participantes do Programa Fidelidade Bifórmula: MOEMA:
Av. Ibirapuera, 1898 - SP - Tel: 5051-2601 - Fax: 5052-5114 WhatsApp 11 97550-0995 VILA MARIANA: Av. Cons. Rodrigues
Alves, 203 - SP - Tel: 5575-0765 - Fax: 5575-4613 - WhatsApp 11
97510-4000,

