
 
 

TERMOS E DECLARAÇÕES  

Ao contratar o presente serviço estou ciente que:  

EM CASO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DO CONTRATANTE, NÃO SERÁ FEITA A 
DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO OU TRANSFERÊNCIA DO PLANO. 

O presente método tem como base o conhecimento profissional da contratada e de sua equipe, 

As atividades propostas pela contratada dependem, para alcance dos resultados esperados, bem 
como para evitar quaisquer danos à saúde, de atestado médico que o autorize à prática de exercícios físicos 
da natureza ora contratada; 

O serviço contratado é um serviço de auxilio à consecução e busca de resultados futuros, portanto, 
serviço de meio, sujeito a variações ligadas a diversos fatores, tais como mas não limitadamente a: 
alimentação, condição geral de saúde, limitações comuns a idade, condições especificas fisiológicas, 
disfunções hormonais, exposição a stress, males físicos e psicológicos, consumo de álcool, drogas e 
medicamentos (inclusive anti-inflamatórios e analgésicos) e demais fatores que possam implicar em impacto 
ao programa contratado; 

Nenhuma das informações do serviço (alimentação, treino, orientações, vídeos, receitas etc) devem 
ou podem ser divulgadas e repassadas a terceiros, pois foram desenvolvidas para o contratante e podem não 
se adequar outrem, ou ainda, podem vir a causar danos físicos a quem venha a praticá-los sem a correta 
supervisão e assessoramento; 

Retornos presenciais (plano 1)acontecem com até 30 dias após o primeiro encontro ou no máximo 
na semana que completa 30 dias. Esses podem ser reagendados caso o paciente avise até 24hs antes da 
consulta e respeitando os 30 dias ou semana que completa 30 dias. 

Consulta individual (plano 2) não inclui retorno. 

Retornos online (plano 3) acontecem a cada 15 dias sob responsabilidade do paciente em seguir as 
regras do retorno. 

Quando o serviço de plano 1 ou 3 completam 60 dias todos os serviços se encerram. Caso deseje 
renovar e prosseguir com todos os serviços deve efetuar o pagamento (depósito ou transferência) de 
renovação ou agendar no consultório até à data do vencimento, sendo o vencimento do serviço referente a 
60 dias após recebimento das orientações. 

Neste ato AUTORIZO o uso de minhas informações e estatísticas biométricas e minha imagem em 
todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada pela Contratada, exclusivamente como 
divulgação de resultados obtidos com a presente consultoria. O contratante sempre será avisado 
anteriormente caso isso ocorra. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso das 
informações e imagens acima mencionadas em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: 
out-door; folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; home page; cartazes e mídia 
eletrônica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro q                                         

                                                                                                        o 
haja desvirtuamento da sua finalidade.  

(   ) Li, compreendi e concordo com os termos e declarações. 

(   ) Li, compreendi e concordo com os termos e declarações, exceto o último item sobre imagem. 

Data:  

Assinatura: _____________________________________________________________________. 

 


