Program Pierwsze Usta by StylAge
Data wydania Regulaminu: 6 marca 2017 r.
1. Organizatorem programu „Pierwsze Usta by StylAge” jest Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur z
siedzibą w Krakowie ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków, NIP 651 16 04 825.
2. Przedmiotem programu „Pierwsze Usta by StylAge” jest udzielenie rabatu dla terapii modelującej
lub nawilżającej USTA preparatem StylAge Special Lips z lidokainą (dla jednego Beneficjenta
przeznaczona jest jedna ampułkostrzykawka preparatu StylAge Special Lips) upublicznienie wyników
przeprowadzonych badań i terapii.
3. Zabieg dokonywany jest z bonifikatą uwzględniając 23% podatku VAT. Bonifikatę ustala gabinet
Medycyny Estetycznej biorący udział w akcji.
4. Rekrutacja odbywa się za pomocą strony 
www.styleandage.pl
. Kandydat wypełnia ankietę
wstępną, w której podaje: imię, rok urodzenia, kod pocztowy, numer telefonu, aktualny adres e-mail
oraz informacje dodatkowe na temat zainteresowań.
6. Celem potwierdzenia rejestracji przedstawiciel Laboratorium Estetyki L.E.A Futur Sp. z o.o.
skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem.
7. Uczestnik kontaktuje się z gabinetem w celu ustalenia terminu wizyty.
8. Po rejestracji Uczestnik otrzymuje w umówionym gabinecie umowę, której zapoznanie i
podpisanie warunkuje możliwość udziału w programie.
9. Umówiona wizyta w ramach projektu może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu danych z formularza.
10. Beneficjent obowiązkowo musi stawić się na wizytę kontrolną do pół roku po wykonaniu
zabiegu. Na wizycie kontrolnej otrzyma balsam do ust StylAge French Kiss.
11. W czasie oraz po zakończonej terapii tj. modelowania, powiększania lub nawilżania czerwieni
wargowej, Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia opinii oraz zdjęcia z „przed” i „po” zabiegu
na swoim profilu na Facebooku, Instagramie lub blogu , nie więcej niż 2 miesiące po zakończeniu
udziału w programie.
13. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna. Beneficjenci zrzekają się
pełni praw autorskich i majątkowych do wykonanych zdjęć na rzecz Laboratorium Estetyki LEA Futur.
Sp. z o.o. oraz gabinetów medycyny estetycznej Manufaktura Piękna, Dr Majewska, Medicus Uroda .
Oznacza to, że zdjęcia będą mogły być publikowane przez w/w podmioty zakresie, jaki pacjent
otrzyma w umowie.

