
ЛБ-ПРОМОЦИЈА

Ц 
иркулацијата 
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 смртноста 
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 

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 Артерико 
се  богати со активни 
супстанции кои имаат 
: антивоспалително 
дејство, кардиопротек
тивно,антиоксидатив
но, вазодилататорно и 
други дејства.Артерико 

Со АРТЕРИКО 
до совршена 
циркулација!

Исповед
панче ТопаловскИ/67/

Во 2014 година осетил страшна болка во нозете, 
посебно во делот на потколеницата и прстите на 
нозете. Помислил дека е болка која потекнува од 
рбетот, за да ја смири болката земал различни 
таблети и витамини.Болките траеле и биле се 
поголеми, така што докторите му откриле дека има 
атеросклероза на крвните садови. Атеросклерозата 
и намалената циркулација довеле до отварање 
на рана на палецот на ногата. Загрижен за своето 
здравје, кое се повеќе се влошувало, дошол до сознание и препораки 
за Артерико.
“Артерико го користам цели 5 месеци, а од резултатите сум  повеќе 
од задоволен. Моето здравје е видливо подобрено, раната е скоро 
затворена. Нозете ми се затоплени, болките намалени. А, со тоа и 
стресот ми е намален. Сега и во овие моите 67 години од животот 
уживам без грижи за здравјето“!  Препораката од Г-динот Панче 
е дека со Артерико, може да имате исклучително подобрување на 
вашата циркулација!

има благопријатно 
дејство на организмот, 
несодржи вештачки 
додатоци, и треба 
истрајност при 
употребата.Може 
истовремено да се 
употребува со друга 
терапија и суплементи.
Со Артерико се 
подобрува квалитетот 
на живот на тие што 
го употребуваат, се 
намалува болката 
и се прочистува 
целиот организам од 
непотребни материи.
Се препорачува кај 
сите возрасни луѓе кои 
сакаат да го подобрат 
и одржат здравјето на 
своето срце и крвоток.
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