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АРТЕРИКО – 
до совршена 
циркулација

Циркулацијата 
односно 
движењето 

на крвта во организмот 
претставува клуч за 
животот. Таа овозможува 
пренос на крв и 
хранливи материи низ 
организмот.Се додека 
циркулацискиот систем 
е во рамнотежа, тогаш 
и целиот организам 
функционира правилно.
Лошата, намалената 
циркулација (односно 
различни пореметувања 
на кардио васкуларниот 
систем) се главна 
причина за смртност во 
денешницата.
Таа е основна болест 
како причина за 
срцеви и мозочни 
удари и ампутација на 
екстремитетите.Ризик 
фактори кои ја влошуваат 
циркулацијата се 
генетски и надворешни 
фактори (штетни 
животни навики). Од 
надворешните ризик 
фактори се: пушење 
цигари, дебелина, 
недоволна физичка 
активност,зголемени 
маснотии во крвта, 
дијабет,нерегулиран 
зголемен крвен 
притисок,  постојано 
изложување на психо-
физички стрес.
Симптомите кои ги 
има при намалена 

ПРОМОЦИЈА

циркулација се : умор 
во нозете и стапалата 
при секојдневни 
активности, оток и 
грчеви на нозете, трнење 
на нозете и прстите, 
ладни стопала, промена 
на бојата на кожата итн.
Лековитите билки, кои 
ги има во изобилстово 
во Македонија, може 
да превенираат и 
излекуваат многубројни 
заболувања. Ако човек 
прима навремено, 
правилно препорачани 
и ефикасни билни 
производи може да има 
голема полза и успех при 
лекувањето.Артерико 
е производ кој е 100% 
природен, ефикасен, 
патентиран и уникатен 
по состав и дејство.
Составен од одбрано 
црвено вино, и од високо 
квалитетни билки од 
македонско потекло.
Со континуирана 
употреба на Артерико 
доаѓа до намалување на 
симптомите кои ги имаа 
т луѓето како резултат на 
намалена циркулација.
Билките кои ги има 
во самото Артерико 
се  богати со активни 
супстанции кои содржат: 
антивоспалително 
дејство, кардиопротект
ивно,антиоксидативно, 
вазодилататорно и други 
дејства.

Човек на 57 годишна 
возраст се јави кај 
нас со веќе поставена 
дијагноза, хроничен 
тромбофлемит 
(воспаление на вените). 
Со болки и симптоми 
скоро 10 години од 
појавувањето на болеста.
Нозете му беа отечени, 
модро црвенкасти со 
сменета боја на кожата, 
со појава на грчеви 
со одење на само 500 

метри. Со почетни 
ранички на глуждот на 
нозете.
Со 6 месечна употреба 
на Артерико без 
прекин и со следење 
на нашите совети во 
однос на хигиенско 
диететскиот режим, 
нозете добијаповторно 
циркулација, се изгуби 
воспалението и се 
затворија раничките на 
ногата.
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