Szanowni Państwo,
W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi Państwa zapytaniami o możliwość
przetestowania i sprawdzenia skuteczności działania urządzeń laserowych HairMax,
rozpoczynamy bezpłatny Program

POWIEDZ STOP ŁYSIENIU Z HAIRMAX
Podejmij wyzwanie i ciesz się pięknymi włosami!

Uczestnicy programu otrzymają:
•

urządzenie Hairmax do testowania na okres 3-4 miesięcy
bezpłatne badanie oraz konsultacje trychologiczne
Zestaw kosmetyków HairMax do pielęgnacji skóry głowy i włosów
• Suplement diety HairMax
•

•

Osoby zainteresowane naszym Programem, prosimy o nadesłanie zgłoszeń zgodnie z
poniższym Regulaminem programu na adres e-mail: a.baranska@hairmax.net.pl

Regulamin Bezpłatnego Programu
POWIEDZ STOP ŁYSIENIU Z HAIRMAX
Program autorski marki HairMax powstał w celu promowania skuteczności działania urządzeń
laserowych w walce z łysieniem androgenowym wśród kobiet i mężczyzn.

HairMax jest pionierem w najszybszej na świecie, skutecznej laseroterapii LLLT skóry głowy.
Posiada certyfikację FDA. Marka ma 20-letnie doświadczenie na światowym rynku w dziedzinie
wypadania włosów. Skuteczność działania na poziomie 93%, potwierdzona 7 badaniami
klinicznymi wśród 460 badanych kobiet i mężczyzn z łysieniem androgenowym. Terapeutyczna
energia światła lasera dociera do mieszków, gdzie stymuluje wzrost włosów na poziomie
komórkowym. Wiązki lasera rewitalizują, zwiększają ilość wprowadzanego tlenu i substancji
odżywczych, stymulują mitochondrialne wytwarzanie ATP i wzmacniają osłabione mieszki
włosowe. Światło lasera pobudza również czynniki wzrostowe, poprawia ukrwienie, a w
efekcie odwraca proces przerzedzenia włosów. Urządzenia laserowe HairMax są bezpiecznym
oraz skutecznym uzupełnieniem zabiegów wykonywanych w gabinetach lekarskich w
przypadku łysienia androgenowego, podtrzymującym efekty w użytku indywidualnym.

I.

Postanowienie ogólne Programu:

1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem programu POWIEDZ STOP ŁYSIENIU Z HAIRMAX
2. Wykonawcą Programu jest wyłączny dystrybutor urządzeń laserowych HairMax, firma
Vasari Marzena Grzejda
3. Biorący udział w Programie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

II. Uczestnictwo w programie:
1. Uczestnikami Programu mogą być kobiety oraz mężczyźni ze zdiagnozowanym
łysieniem androgenowym w przedziale wiekowym 25- 55 lat, którzy na czas Programu
nie będą korzystać/ stosować innych form terapii przeciw wypadaniu włosów.
2. Program adresowany jest do osób, które chcą ̨ skutecznie zahamować wypadanie
włosów, odwrócić proces łysienia i miniaturyzacji oraz pobudzić odrost włosów.

III. Zasady uczestnictwa w programie:
1. Etap I
Zgłoszenie kandydatury.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko oraz adres e-mail
- numer telefonu kontaktowego
- opis problemu
- zdjęcia skóry głowy z widocznym problemem łysienia typu androgenowego

Zgłoszenia będą ̨ przyjmowane:
- drogą elektroniczną na adres: a.baranska@hairmax.net.pl, w tytule wiadomości należy
wpisać ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU HAIRMAX
- osobiści w oddziale firmy: Grzybowska 85/ 217a, 00-844 Warszawa
Miejsce realizacji projektu: Grzybowska 85/ 217a, 00-844 Warszawa
2. Etap II
Wybór uczestników obędzie się ̨ poprzez weryfikację nadesłanych zgłoszeń́ oraz na podstawie
konsultacji oraz wykluczeniu przeciwskazań (ciąża, karmienie piersią, stosowanie leków
fotouczulających). O zakwalifikowaniu do Programu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą
e-mail oraz telefonicznie przez Organizatora.
W przypadku rezygnacji z udziału w Programie zostanie wybrana kolejna osoba z listy zgłoszeń.
3. Etap III
Przed przystąpieniem do Programu wybrani uczestnicy podpisują ̨ dokumenty:
- umowę ̨ o zezwolenie na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Programu, bez potrzeby
ujawniania twarzy. Zdjęcia efektów terapii zostaną wykorzystane w celu promocji marki
HairMax.
- zobowiązanie podjęcia terapii światłem lasera LLLT według ścisłych wytycznych zaleceń
Organizatora
4. Etap IV
Po zakwalifikowaniu do Programu, Uczestnik otrzymuje urządzenie laserowe marki HairMax
(na podstawie umowy użyczenia) na okres trwania Programu, tj. 3 miesiące od dnia
rozpoczęcia Programu.
Uczestnik nieodpłatnie będzie poddany konsultacjom trychologicznym w trakcie trwania
Programu minimum cztery razy. Konsultacje będą odbywać się w siedzibie firmy lub pod
wcześniej wskazanym przez Organizatora adresem na terenie Warszawy.

Organizator nie ponosi kosztów ewentualnego dojazdu do miejsca realizacji projektu.

Podpisanie w/w dokumentów stanowi warunek do wzięcia udziału w programie POWIEDZ STOP
ŁYSIENIU Z HAIRMAX
Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w przewidzianych zabiegach zgodnie z ustalonym
harmonogramem oraz fotografowania miejsc poddanych terapii zgodnie z wytycznymi
Organizatora.
W przypadku rezygnacji z udziału w programie POWIEDZ STOP ŁYSIENIU Z HAIRMAX Uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu użyczonego urządzenia lub kosztów urządzenia zgodnie z umową
użyczenia.

IV. Ochrona Danych Osobowych
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie jest jednoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach oraz na potrzeby
przeprowadzania Programu tj. w celu realizacji Programu, wyłonienia zakwalifikowanych i
przekazaniu urządzenia laserowego do testowania.
4. Uczestnik udostępniający dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Udział w Programie, w tym podanie
danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w
Programie, jak i przekazanie produktu.

V. Postanowienia końcowe:
1. Kwestie sporne będzie rozstrzygać Organizator
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego
kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw. W razie sporu, powinien być on
rozstrzygnięty w sposób polubowny.

