Termos e Condições
1. Termos
Ao acessar ao site Alchimia Farmacia de Manipulação, concorda em cumprir estes
termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis e concorda que é
responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não
concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os
materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas
comerciais aplicáveis.
2. Uso de Licença
É concedida permissão para baixar temporariamente uma cópia dos materiais
(informações ou software) no site Alchimia Farmacia de Manipulação , apenas para
visualização transitória pessoal e não comercial. Esta é a concessão de uma
licença, não uma transferência de título e, sob esta licença, você não pode:
modificar ou copiar os materiais;
usar os materiais para qualquer finalidade comercial ou para exibição pública
(comercial ou não comercial);
tentar descompilar ou fazer engenharia reversa de qualquer software contido no site
Alchimia Farmacia de Manipulação;
remover quaisquer direitos autorais ou outras notações de propriedade dos
materiais; ou
transferir os materiais para outra pessoa ou 'espelhe' os materiais em qualquer outro
servidor.
Esta licença será automaticamente rescindida se você violar alguma dessas
restrições e poderá ser rescindida por Alchimia Farmacia de Manipulação a
qualquer momento. Ao encerrar a visualização desses materiais ou após o término
desta licença, você deve apagar todos os materiais baixados em sua posse, seja em
formato eletrónico ou impresso.
3. Isenção de responsabilidade
Os materiais no site da Alchimia Farmacia de Manipulação são fornecidos 'como
estão'. Alchimia Farmacia de Manipulação não oferece garantias, expressas ou
implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem
limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um
fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de
direitos.
Além disso, o Alchimia Farmacia de Manipulação não garante ou faz qualquer
representação relativa à precisão, aos resultados prováveis ou à confiabilidade do
uso dos materiais em seu site ou de outra forma relacionado a esses materiais ou
em sites vinculados a este site.

4. Limitações
Em nenhum caso o Alchimia Farmacia de Manipulação ou seus fornecedores serão
responsáveis por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos por perda de
dados ou lucro ou devido a interrupção dos negócios) decorrentes do uso ou da
incapacidade de usar os materiais em Alchimia Farmacia de Manipulação, mesmo
que Alchimia Farmacia de Manipulação ou um representante autorizado da Alchimia
Farmacia de Manipulação tenha sido notificado oralmente ou por escrito da
possibilidade de tais danos. Como algumas jurisdições não permitem limitações em
garantias implícitas, ou limitações de responsabilidade por danos conseqüentes ou
incidentais, essas limitações podem não se aplicar a você.
Precisão dos materiais
Os materiais exibidos no site da Alchimia Farmacia de Manipulação podem incluir
erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. Alchimia Farmacia de Manipulação não
garante que qualquer material em seu site seja preciso, completo ou atual. Alchimia
Farmacia de Manipulação pode fazer alterações nos materiais contidos em seu site
a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, Alchimia Farmacia de
Manipulação não se compromete a atualizar os materiais.
6. Links
O Alchimia Farmacia de Manipulação não analisou todos os sites vinculados ao seu
site e não é responsável pelo conteúdo de nenhum site vinculado. A inclusão de
qualquer link não implica endosso por Alchimia Farmacia de Manipulação do site. O
uso de qualquer site vinculado é por conta e risco do usuário.
Modificações
O Alchimia Farmacia de Manipulação pode revisar estes termos de serviço do site a
qualquer momento, sem aviso prévio. Ao usar este site, você concorda em ficar
vinculado à versão atual desses termos de serviço.
Lei aplicável
Estes termos e condições são regidos e interpretados de acordo com as leis do
Alchimia Farmacia de Manipulação e você se submete irrevogavelmente à jurisdição
exclusiva dos tribunais naquele estado ou localidade.

Política de Privacidade
Política Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. É política do Alchimia Farmacia de
Manipulação respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que
possamos coletar no site Alchimia Farmacia de Manipulação, e outros sites que
possuímos e operamos.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para
lhe fornecer um serviço. Fazemo-lo por meios justos e legais, com o seu
conhecimento e consentimento. Também informamos por que estamos coletando e
como será usado.
Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o
serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios
comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como acesso,
divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados.
Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com
terceiros, exceto quando exigido por lei.
O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós.
Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e
não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de
privacidade.
Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo
que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços desejados.
O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas
práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma
dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em
contacto connosco.
Política de Cookies Alchimia Farmacia de Manipulação
O que são cookies?
Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site usa cookies,
que são pequenos arquivos baixados no seu computador, para melhorar sua
experiência. Esta página descreve quais informações eles coletam, como as
usamos e por que às vezes precisamos armazenar esses cookies. Também
compartilharemos como você pode impedir que esses cookies sejam armazenados,

no entanto, isso pode fazer o downgrade ou 'quebrar' certos elementos da
funcionalidade do site.
Como usamos os cookies?
Utilizamos cookies por vários motivos, detalhados abaixo. Infelizmente, na maioria
dos casos, não existem opções padrão do setor para desativar os cookies sem
desativar completamente a funcionalidade e os recursos que eles adicionam a este
site. É recomendável que você deixe todos os cookies se não tiver certeza se
precisa ou não deles, caso sejam usados para fornecer um serviço que você usa.
Desativar cookies
Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu
navegador (consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso). Esteja
ciente de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos
outros sites que você visita. A desativação de cookies geralmente resultará na
desativação de determinadas funcionalidades e recursos deste site. Portanto, é
recomendável que você não desative os cookies.
Cookies que definimos
Cookies relacionados à conta
Se você criar uma conta connosco, usaremos cookies para o gerenciamento do
processo de inscrição e administração geral. Esses cookies geralmente serão
excluídos quando você sair do sistema, porém, em alguns casos, eles poderão
permanecer posteriormente para lembrar as preferências do seu site ao sair.
Cookies relacionados ao login
Utilizamos cookies quando você está logado, para que possamos lembrar dessa
ação. Isso evita que você precise fazer login sempre que visitar uma nova página.
Esses cookies são normalmente removidos ou limpos quando você efetua logout
para garantir que você possa acessar apenas a recursos e áreas restritas ao efetuar
login.
Cookies relacionados a boletins por e-mail
Este site oferece serviços de assinatura de boletim informativo ou e-mail e os
cookies podem ser usados para lembrar se você já está registrado e se deve
mostrar determinadas notificações válidas apenas para usuários inscritos / não
inscritos.
Pedidos processando cookies relacionados

Este site oferece facilidades de comércio eletrônico ou pagamento e alguns cookies
são essenciais para garantir que seu pedido seja lembrado entre as páginas, para
que possamos processá-lo adequadamente.
Cookies relacionados a pesquisas
Periodicamente, oferecemos pesquisas e questionários para fornecer informações
interessantes, ferramentas úteis ou para entender nossa base de usuários com mais
precisão. Essas pesquisas podem usar cookies para lembrar quem já participou
numa pesquisa ou para fornecer resultados precisos após a alteração das páginas.
Cookies relacionados a formulários
Quando você envia dados por meio de um formulário como os encontrados nas
páginas de contacto ou nos formulários de comentários, os cookies podem ser
configurados para lembrar os detalhes do usuário para correspondência futura.
Cookies de preferências do site
Para proporcionar uma ótima experiência neste site, fornecemos a funcionalidade
para definir suas preferências de como esse site é executado quando você o usa.
Para lembrar suas preferências, precisamos definir cookies para que essas
informações possam ser chamadas sempre que você interagir com uma página for
afetada por suas preferências.
Cookies de Terceiros
Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros
confiáveis. A seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode encontrar
através deste site.
Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais
difundidas e confiáveis da Web, para nos ajudar a entender como você usa o site e
como podemos melhorar sua experiência. Esses cookies podem rastrear itens como
quanto tempo você gasta no site e as páginas visitadas, para que possamos
continuar produzindo conteúdo atraente.
Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial
do Google Analytics.
As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso deste site, para que
possamos continuar produzindo conteúdo atrativo. Esses cookies podem rastrear
itens como o tempo que você passa no site ou as páginas visitadas, o que nos ajuda
a entender como podemos melhorar o site para você.

Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações subtis na maneira
como o site se apresenta. Quando ainda estamos testando novos recursos, esses
cookies podem ser usados para garantir que você receba uma experiência
consistente enquanto estiver no site, enquanto entendemos quais otimizações os
nossos usuários mais apreciam.
À medida que vendemos produtos, é importante entendermos as estatísticas sobre
quantos visitantes de nosso site realmente compram e, portanto, esse é o tipo de
dados que esses cookies rastrearão. Isso é importante para você, pois significa que
podemos fazer previsões de negócios com precisão que nos permitem analizar
nossos custos de publicidade e produtos para garantir o melhor preço possível.
O serviço Google AdSense que usamos para veicular publicidade usa um cookie
DoubleClick para veicular anúncios mais relevantes em toda a Web e limitar o
número de vezes que um determinado anúncio é exibido para você.
Para mais informações sobre o Google AdSense, consulte as FAQs oficiais sobre
privacidade do Google AdSense.
Utilizamos anúncios para compensar os custos de funcionamento deste site e
fornecer financiamento para futuros desenvolvimentos. Os cookies de publicidade
comportamental usados por este site foram projetados para garantir que você
forneça os anúncios mais relevantes sempre que possível, rastreando
anonimamente seus interesses e apresentando coisas semelhantes que possam ser
do seu interesse.
Vários parceiros anunciam em nosso nome e os cookies de rastreamento de
afiliados simplesmente nos permitem ver se nossos clientes acessaram o site
através de um dos sites de nossos parceiros, para que possamos creditá-los
adequadamente e, quando aplicável, permitir que nossos parceiros afiliados
ofereçam qualquer promoção que pode fornecê-lo para fazer uma compra.
Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver
algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar
os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso
site.

Política de Devolução
Para garantir sua satisfação ao comprar em nossa loja virtual a Alchimia Farmacia
de Manipulação disponibiliza a Política de Trocas e Devoluções de acordo com o
CDC (Código de Defesa do Consumidor).

1 - DESISTÊNCIA DA COMPRA
Se você efetuou a compra através do site alchimia.com.br, recebeu o produto em
perfeitas condições e ainda assim não se sentiu satisfeito, você poderá solicitar o
cancelamento da mesma por meio de nossa Central de Atendimento: (41)
3013-4656 / (41) 98898-4021 ou pelo e-mail CONTATOALCHIMIA@GMAIL.COM.
Mas fique atento para as regras abaixo:
1.1 - Prazo para desistência de compra:
Conforme as normas do CDC (Código de Defesa do Consumidor), o cliente que
realiza compras através de lojas virtuais goza de até 7 (sete) dias após o
recebimento do produto para registrar a desistência da compra.
Conforme o artigo 49, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias
a contar de sua assinatura, ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.
Parágrafo único - Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto
neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de
reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

2 - DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA:
- A mercadoria deverá ser devolvida pelo cliente, da forma que achar mais
conveniente, recomendamos os Correios.
- O produto deve ser devolvido em sua embalagem original, acompanhado de todos
os acessórios e manuais.
- O cliente deverá enviar por escrito um breve relato sobre o motivo da devolução.
- O produto deverá ser remetido para o endereço abaixo:
Alchimia Farmacia
Endereço: Avenida Coronel Francisco H dos Santos, 803
País: Brasil

Estado/Região: Paraná
Cidade: Curitiba
Código postal: 81530-001
ATENÇÃO: O produto que não atender às condições exigidas acima, não será
aceito como devolução, e automaticamente será remetido de volta ao endereço de
origem. Nessas condições, a Attuale Manipulação se reservará no direito de fazer
nova cobrança de frete.
2.1 - Restituição dos valores:
- PagSeguro: O estorno será realizado pelo site www.pagseguro.com.br.
- Cartão de crédito: O prazo do estorno do valor integral do produto seguirá as
regras da administradora de cartões. Pode demorar de uma a duas faturas para
constar o crédito em seu cartão dependendo da data de vencimento de sua fatura.
- Boleto, Depósito, TEF: O reembolso do valor integral do produto será efetuado,
obrigatoriamente, em uma conta corrente de mesma titularidade do responsável
pelo pedido (CPF idêntico). O prazo do reembolso é de até 15 dias úteis e
dependerá da informação correta dos dados e seguirá as regras do banco
recebedor do crédito.
- Em todas as hipóteses não haverá restituição do valor do frete.
ATENÇÃO: A restituição dos valores será processada somente após o recebimento
e análise das condições do(s) produto(s) em nosso Setor de Troca e Devoluções. O
produto não poderá trazer qualquer indício de uso.

3 - PRODUTO SEM DEFEITO
Produto Novo:
O produto novo goza de até 7 dias úteis para ser substituído. Desde que este seja
apresentado nas mesmas condições em que foi recebido/comprado (na embalagem
original e sem uso).
Se você escolheu o produto em nossa loja virtual, mas ao recebê-lo não ficou
satisfeito e deseja fazer a substituição por outro item, observe as regras:
3.1 - Devolução da Mercadoria:
- A mercadoria deverá ser devolvida pelo cliente, da forma que achar mais
conveniente, recomendamos os Correios.

- O produto deve ser devolvido em sua embalagem original, acompanhado de todos
os acessórios e manuais.
- O cliente deverá enviar por escrito um breve relato sobre o motivo da devolução.
- O produto deverá ser remetido para o endereço abaixo:
Alchimia Farmácia de Manipulaçao
Endereço: Avenida Coronel Francisco H dos Santos, 803
País: Brasil
Estado/Região: Paraná
Cidade: Curitiba
Código postal: 81530-001
3.2 - Substituição da Mercadoria:
- Você poderá fazer a escolha de outro produto conforme estoque disponível em
nossa loja virtual.
- Lembrando que todos os encargos de troca serão de responsabilidade do cliente
(frete de ida e volta).
- A escolha de um novo produto deverá se limitar ao valor da mercadoria devolvida.
Se houver diferença, o pagamento deverá ser feito por depósito em conta ou, se o
valor do novo produto for inferior ao devolvido, transformadas em crédito na nossa
loja virtual (cupom de desconto).
- O cliente deverá indicar, por meio de carta, o novo item escolhido junto com o
produto. O novo item será despachado para a residência do cliente após o depósito
do frete e diferença (se houver) por depósito em conta.

4 - PRODUTO COM DEFEITO
Produto com suposto Defeito de Fabricação (Vício de Produto):
Os produtos comercializados pela Attuale Manipulação gozam de garantia (artigo
26, II do CDC) em caso de falhas naturais de fabricação, veja como solicitar o
pedido de avaliação de supostas falhas de fabricação:
4.1 - Devolução da Mercadoria:

- A mercadoria deverá ser encaminhada para nosso Setor de Trocas e Devoluções
pelo cliente.
- A mercadoria deverá ser devolvida pelo cliente, da forma que achar mais
conveniente, recomendamos os Correios.

- Devolver o produto na embalagem original..
- Obrigatoriamente, o cliente deverá encaminhar uma cópia do pedido juntamente
com o produto.
- O cliente deverá enviar por escrito um breve relato sobre o suposto defeito a que
se refere a reclamação, esclarecendo a prática na qual foi utilizado o produto,
frequência, meios, etc.

ATENÇÃO: Produtos encaminhados fora das especificações acima não serão
aceitos para análise de defeitos e automaticamente serão devolvidos ao remetente.

4.2 - Análise de defeitos dos produtos:
A avaliação de defeitos será realizada pelo nosso Depto. Técnico Especializado,
pelo fabricante (quando necessário) e então será concluído a análise final do pedido
de troca.
Prazo médio de conclusão: 07 dias úteis.
4.3 - Análise Favorável à troca:
- O cliente receberá no endereço de origem, sem custos adicionais, a substituição
do mesmo produto.
- Se houver diferença de preço entre o produto escolhido e o produto reclamado,
deverá ser providenciado o pagamento por depósito em conta ou, se a diferença for
inferior, transformadas em crédito em nossa loja virtual (cupom de desconto).
4.4 - Análise Contrária à troca:
O produto será devolvido no endereço do cliente com frete a cobrar, sem direito de
substituição.
4.5 - Itens de reprovação:
- Ausência de defeito (não constatação do dano apontado pelo cliente).
- Indícios de uso inadequado do produto.
- Indícios de dano acidental.
- Desgaste do produto em decorrência do uso.

5 - FALTA DE PRODUTO(S) NA EMBALAGEM
Requerimento:

O cliente tem até 7 dias - contatos da data do recebimento da mercadoria - para
efetuar sua reclamação de falta de algum produto na embalagem recebida. Caso
não o faça nesse período, perderá seu direito de requerimento.
Veja como solicitar o pedido de verificação de suposta falta de produto(s) na
embalagem:

Contato com a Alchimia Farmacia de Manipulação:
- Entre em contato por e-mail: contatoalchimia@gmail.com.
- Informe o Numero do Pedido, Nome completo, Telefone para contato e Produtos
faltantes.
6 - Devolução do Produto por Deficiência ou Omissão de Informação.
- Caso a empresa de entrega dos produtos não encontrar, após 3 tentativas, o
endereço de entrega ou o destinatário ou algum morador, o produto retornará a
Alchimia Farmacia de Manipulação. O reenvio só será efetuado após pagamento de
novo frete. Caso houver desistência do pedido, somente o valor do produto será
devolvido para o cliente (estorno do valor do produto no cartão de crédito ou
depósito na conta do cliente em caso de boleto bancário). O frete será descontado
do valor devolvido.

1 - DESISTÊNCIA DA COMPRA
Se você efetuou a compra através do site alchimia.com.br, recebeu o produto em
perfeitas condições e ainda assim não se sentiu satisfeito, você poderá solicitar o
cancelamento da mesma por meio de nossa Central de Atendimento (41) 3013-4656
/ (41) 98898-4021 contatoalchimia@gmail.com
1.1 - Prazo para desistência de compra:
Conforme as normas do CDC (Código de Defesa do Consumidor), o cliente que
realiza compras através de lojas virtuais goza de até 7 (sete) dias após o
recebimento do produto para registrar a desistência da compra.
Conforme o artigo 49, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias
a contar de sua assinatura, ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.

Parágrafo único - Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto
neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de
reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

2 - DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA:
- A mercadoria deverá ser devolvida pelo cliente, da forma que achar mais
conveniente, recomendamos os Correios.
- O produto deve ser devolvido em sua embalagem original, acompanhado de todos
os acessórios e manuais.
- O cliente deverá enviar por escrito um breve relato sobre o motivo da devolução.
- O produto deverá ser remetido para o endereço abaixo:
Alchimia Farmácia de Manipulaçao
Avenida Coronel Francisco H dos Santos, 803
País: Brasil
Estado/Região: Paraná
Cidade: Curitiba
Código postal: 81530-001

ATENÇÃO: O produto que não atender às condições exigidas acima, não será
aceito como devolução, e automaticamente será remetido de volta ao endereço de
origem. Nessas condições, a Alchimia Manipulação se reservará no direito de fazer
nova cobrança de frete.
2.1 - Restituição dos valores:
- PagSeguro: O estorno será realizado pelo site www.pagseguro.com.br.
- Cartão de crédito: O prazo do estorno do valor integral do produto seguirá as
regras da administradora de cartões. Pode demorar de uma a duas faturas para
constar o crédito em seu cartão dependendo da data de vencimento de sua fatura.
- Boleto, Depósito, TEF: O reembolso do valor integral do produto será efetuado,
obrigatoriamente, em uma conta corrente de mesma titularidade do responsável
pelo pedido (CPF idêntico). O prazo do reembolso é de até 15 dias úteis e
dependerá da informação correta dos dados e seguirá as regras do banco
recebedor do crédito.
- Em todas as hipóteses não haverá restituição do valor do frete.

ATENÇÃO: A restituição dos valores será processada somente após o recebimento
e análise das condições do(s) produto(s) em nosso Setor de Troca e Devoluções. O
produto não poderá trazer qualquer indício de uso.

3 - PRODUTO SEM DEFEITO
Produto Novo:
O produto novo goza de até 7 dias úteis para ser substituído. Desde que este seja
apresentado nas mesmas condições em que foi recebido/comprado (na embalagem
original e sem uso).
Se você escolheu o produto em nossa loja virtual, mas ao recebê-lo não ficou
satisfeito e deseja fazer a substituição por outro item, observe as regras:
3.1 - Devolução da Mercadoria:
- A mercadoria deverá ser devolvida pelo cliente, da forma que achar mais
conveniente, recomendamos os Correios.
- O produto deve ser devolvido em sua embalagem original, acompanhado de todos
os acessórios e manuais.
- O cliente deverá enviar por escrito um breve relato sobre o motivo da devolução.
- O produto deverá ser remetido para o endereço abaixo:
Alchimia Farmacia de Manipulação
Avenida Coronel Francisco H dos Santos, 803
País: Brasil
Estado/Região: Paraná
Cidade: Curitiba
Código postal: 81530-001
3.2 - Substituição da Mercadoria:
- Você poderá fazer a escolha de outro produto conforme estoque disponível em
nossa loja virtual.
- Lembrando que todos os encargos de troca serão de responsabilidade do cliente
(frete de ida e volta).
- A escolha de um novo produto deverá se limitar ao valor da mercadoria devolvida.
Se houver diferença, o pagamento deverá ser feito por depósito em conta ou, se o
valor do novo produto for inferior ao devolvido, transformadas em crédito na nossa
loja virtual (cupom de desconto).

- O cliente deverá indicar, por meio de carta, o novo item escolhido junto com o
produto. O novo item será despachado para a residência do cliente após o depósito
do frete e diferença (se houver) por depósito em conta.

4 - PRODUTO COM DEFEITO
Produto com suposto Defeito de Fabricação (Vício de Produto):
Os produtos comercializados pela Alchimia Farmacia de Manipulação gozam de
garantia (artigo 26, II do CDC) em caso de falhas naturais de fabricação, veja como
solicitar o pedido de avaliação de supostas falhas de fabricação:
4.1 - Devolução da Mercadoria:

- A mercadoria deverá ser encaminhada para nosso Setor de Trocas e Devoluções
pelo cliente.
- A mercadoria deverá ser devolvida pelo cliente, da forma que achar mais
conveniente, recomendamos os Correios.
- Devolver o produto na embalagem original..
- Obrigatoriamente, o cliente deverá encaminhar uma cópia do pedido juntamente
com o produto.
- O cliente deverá enviar por escrito um breve relato sobre o suposto defeito a que
se refere a reclamação, esclarecendo a prática na qual foi utilizado o produto,
frequência, meios, etc.

ATENÇÃO: Produtos encaminhados fora das especificações acima não serão
aceitos para análise de defeitos e automaticamente serão devolvidos ao remetente.

4.2 - Análise de defeitos dos produtos:
A avaliação de defeitos será realizada pelo nosso Depto. Técnico Especializado,
pelo fabricante (quando necessário) e então será concluído a análise final do pedido
de troca.
Prazo médio de conclusão: 07 dias úteis.
4.3 - Análise Favorável à troca:

- O cliente receberá no endereço de origem, sem custos adicionais, a substituição
do mesmo produto.
- Se houver diferença de preço entre o produto escolhido e o produto reclamado,
deverá ser providenciado o pagamento por depósito em conta ou, se a diferença for
inferior, transformadas em crédito em nossa loja virtual (cupom de desconto).
4.4 - Análise Contrária à troca:
O produto será devolvido no endereço do cliente com frete a cobrar, sem direito de
substituição.
4.5 - Itens de reprovação:
- Ausência de defeito (não constatação do dano apontado pelo cliente).
- Indícios de uso inadequado do produto.
- Indícios de dano acidental.
- Desgaste do produto em decorrência do uso.

5 - FALTA DE PRODUTO(S) NA EMBALAGEM
Requerimento:
O cliente tem até 7 dias - contatos da data do recebimento da mercadoria - para
efetuar sua reclamação de falta de algum produto na embalagem recebida. Caso
não o faça nesse período, perderá seu direito de requerimento.
Veja como solicitar o pedido de verificação de suposta falta de produto(s) na
embalagem:

Contato com a Alchimia Farmácia de Manipulação:
- Entre em contato por e-mail: contatoalchimia@gmail.com
- Informe o Numero do Pedido, Nome completo, Telefone para contato e Produtos
faltantes.
6 - Devolução do Produto por Deficiência ou Omissão de Informação.
- Caso a empresa de entrega dos produtos não encontrar, após 3 tentativas, o
endereço de entrega ou o destinatário ou algum morador, o produto retornará a
Alchimia Farmácia de Manipulação. O reenvio só será efetuado após pagamento de
novo frete. Caso houver desistência do pedido, somente o valor do produto será
devolvido para o cliente (estorno do valor do produto no cartão de crédito ou

depósito na conta do cliente em caso de boleto bancário). O frete será descontado
do valor devolvido.

Caso perceba, no ato da entrega, alguma divergência, solicitamos que entre em
contato com conosco pelo e-mail contatoalchimia@gmail.com e aguarde instruções.
Toda troca e pedido de devolução de produtos comercializados deverá ser
comunicada por e-mail para contatoalchimia@gmail.com, antes do reenvio dos
produtos à nossa empresa.
A farmácia Alchimia efetuará a troca e aceitará a devolução do(s) produto(s)
adquirido(s) por seus Clientes, de acordo com o previsto no Código de Defesa do
Consumidor.
O prazo para solicitação de troca ou devolução é de até 7 (sete) dias corridos,
contando da data do recebimento do produto.
Só será aceita a troca ou pedido de desistência do produto adquirido pelo Cliente
que esteja:
a) Perfeitamente acondicionado na embalagem original;
b) Acompanhado do manual e todos os acessórios;
c) Sem indícios de uso ou consumo.
A Eficácia somente efetuará a troca ou efetuará o reembolso de produtos após a
confirmação, em nossa empresa, de que o produto está apto para a troca ou
devolução e reembolso. O produto passará por uma avaliação para verificar se
houve utilização do produto ou sua destruição, ainda que parcial. Nestes casos, a
troca ou devolução e reembolso não será possível.
Regras para a troca, devolução e reembolso:

Trocas
Após a devolução caso você tenha desejo em trocar um produto você poderá
escolher um produto de valor equivalente ou pela soma de diferentes produtos cujo
valor final seja equivalente ao produto devolvido.

Para realizar a troca você deve enviar um e-mail para nossa Central de Atendimento
pelo e-mail contatoalchimia@gmail.com explicando o motivo da troca que lhe
retornaremos com as instruções de como você nos enviará o produto de volta.

A troca do produto será realizada em até 2 dias úteis após o recebimento do produto
na nossa empresa.

Devoluções
O produto poderá ser devolvido em até 7 dias após o recebimento do mesmo.
Para realizar a devolução você deve enviar um e-mail para nossa Central de
Atendimento pelo e-mail contatoalchimia@gmail.com explicando o motivo da
devolução que lhe retornaremos com as instruções de como você nos enviará o
produto de volta.
Para efetuar a devolução de um produto você deve embalar o produto na
embalagem original e enviar para nós no endereço que a Central de Atendimento irá
fornecer.
Caso você queira devolver o produto devido a mau uso do mesmo, nós não
aceitaremos o produto de volta.
Lembrando que, de acordo com o Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou à domicílio.

Reembolso
Temos como formas de reembolso disponíveis:
- Estorno no cartão
- Depósito em conta bancária

- Transferência bancária
O método pelo qual o montante será devolvido depende da forma como foi feito o
pagamento, após o recebimento do produto em nossa empresa o valor será
restituído em:
- 2 dias úteis para estornos no cartão
- 2 dias úteis dias para depósito em conta
- 2 dias úteis dias para transferência bancária, antes do reenvio dos produtos à
nossa empresa.
A Eficácia efetuará a troca e aceitará a devolução do(s) produto(s) adquirido(s) por
seus Clientes, de acordo com o previsto no Código de Defesa do Consumidor.
O prazo para solicitação de troca ou devolução é de até 7 (sete) dias corridos,
contando da data do recebimento do produto.
Só será aceita a troca ou pedido de desistência do produto adquirido pelo Cliente
que esteja:
a) Perfeitamente acondicionado na embalagem original;
b) Acompanhado do manual e todos os acessórios;
c) Sem indícios de uso ou consumo.
A Eficácia somente efetuará a troca ou efetuará o reembolso de produtos após a
confirmação, em nossa empresa, de que o produto está apto para a troca ou
devolução e reembolso. O produto passará por uma avaliação para verificar se
houve utilização do produto ou sua destruição, ainda que parcial. Nestes casos, a
troca ou devolução e reembolso não será possível.
Regras para a troca, devolução e reembolso:

Trocas
Após a devolução caso você tenha desejo em trocar um produto você poderá
escolher um produto de valor equivalente ou pela soma de diferentes produtos cujo
valor final seja equivalente ao produto devolvido.

Para realizar a troca você deve enviar um e-mail para nossa Central de Atendimento
pelo e-mail contatoalchimia@gmail.com explicando o motivo da troca que lhe
retornaremos com as instruções de como você nos enviará o produto de volta.

A troca do produto será realizada em até 2 dias úteis após o recebimento do produto
na nossa empresa.

Devoluções
O produto poderá ser devolvido em até 7 dias após o recebimento do mesmo.
Para realizar a devolução você deve enviar um e-mail para nossa Central de
Atendimento pelo e-mail contatoalchimia@gmail.com explicando o motivo da
devolução que lhe retornaremos com as instruções de como você nos enviará o
produto de volta.
Para efetuar a devolução de um produto você deve embalar o produto na
embalagem original e enviar para nós no endereço que a Central de Atendimento irá
fornecer.
Caso você queira devolver o produto devido a mau uso do mesmo, nós não
aceitaremos o produto de volta.
Lembrando que, de acordo com o Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou à domicílio.

Reembolso
Temos como formas de reembolso disponíveis:
- Estorno no cartão

- Depósito em conta bancária
- Transferência bancária
O método pelo qual o montante será devolvido depende da forma como foi feito o
pagamento, após o recebimento do produto em nossa empresa o valor será
restituído em:
- 2 dias úteis para estornos no cartão
- 2 dias úteis dias para depósito em conta
- 2 dias úteis dias para transferência bancária

