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RESUMO DO CONTRATO 
 

I) A BR da Nutrição MEI está comprometido com esse contrato, caso algo saia do descrito, 

você pode pedir reembolso completo do seu dinheiro (dentro dos primeiros 30 dias após 
o pagamento). 

II) Existem vários meios de se chegar ao mesmo resultado/fim. Através deste contrato eu 

(contratante) escolho confiar 100% no que a BR da Nutrição decidir para mim. 

III) O serviço prestado é de sugestões de alimentação (dieta) e treinos (para serem feitos 

em academia ou em casa). Não há nenhuma prescrição médica, apenas direções do 

melhor “caminho” a ser tomado. 
IV) A BR da Nutrição se compromete em entregar todo material proposto (dieta e treino) 

em até 5 dias úteis, desde que respondidas todas as informações (questionário/anamnese) 

exigidos posteriormente ao pagamento, mesmo em final de semana ou feriados. 

V) O contratante terá como principal meio de comunicação com o contrato (BR da Nutrição) 

o aplicativo Whatsapp ou e-mail ou skype para tirar dúvidas e receber o material tendo 

como horário disponível de segunda a segunda (todos os dias) no qual deverá ser 
respondido em até 48 horas. 

VI) Será permitido apenas mensagens de texto e, em ultimo caso, áudios. Não será 
permitido vídeo chamadas (calls) a menos que estipulado no plano contratado. 

VII) O contratante poderá solicitar apenas uma (1) sugestão de cardápio a cada 15 dias e 
sugestões de treinamentos a cada três (3) meses – sendo que ambos deverão ser 

entregues em até 5 dias úteis. 

VIII) O contratante entende que é impossível prever ou garantir resultados de forma 
pontual, pois isso depende de muitos fatores envolvidos. 

IX) É possível transferir o plano para outra pessoa, pagando ou descontando o valor de 1 

mensalidade, para a estruturação inicial. 

X) É possível trancar o plano por no máximo 1 mês, avisando previamente. 

XI) O contratante deverá dispor de um médico que tenha liberado para a prática de atividades 

físicas. 

XII) O contratante autoriza a BR da Nutrição o cancelamento do plano caso seja 
descumprida qualquer das clausulas estabelecidas nesse contrato. 
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