
ПРОМОЦИЈА – ИСПОВЕД

Со “АРТЕРИКО“ 
животот ми е убав!
“Моето срце и моите крвни садови се прочистени, јас веќе немам 

проблем со циркулацијата“

“Се викам Китан Серафимовски, 
од Маврово, роден сум во 
далечната 1949 година. 
Сега имам 67 години, но дури 

сега ги почувствувам убавините од животот. 
За тоа можам да му бидам благодарен на 
еден совршен чудотворен еликсир. Но, 
со задоволство ќе ви раскажам за што се 
работи. Се по ред: 
Како млад бев многу здрав човек, незнаев за 
лек ниту за некоја болест. Мислев, кај може 
мене нешто лошо да ми се случи со здравјето. 
Но, ете животот поминува, а од многу работа 
и од немање време за своето здравје, пред 
неколку години почнаа моите први сериозни  
здраствени проблеми. Најпрво почнаа да ми 
трнат прстите на рацете и нозете, а кога ќе 
заладеше времето ми стануваа уште поладни 
и модри и со ништо не ги стоплував.
Тргнав по прегледи. Се откри дека причината  
за тие тегоби е намалена циркулација! Тоа е 
честа појава кај многумина луѓе, но луѓето 
по правило незнаат како да се излечат, каде 
да се обратат за помош? Лутаат беспомошно, 
пијат многу лекови од кои не заздравуваат. 
Голема мака е тоа. Ниту можеш преку ден 
да функционираш, а ниту мижеш преку 
ноќ нормално да спиеш. И, така барајќи 
ја помошта за моите проблеми, пријатели 
ми кажаа за своите позитивни искуства во 
врска со “Артерико“.Во првиот момент не им 
верував, но набргу видов дека сум во заблуда.
“Артерико“ за прв пат почнав да го користам 
во 2005 година. Го пиев секој месец според 
упатството. Како што одминуваше времето 
јас се повеќе и повеќе станував задоволен 
од резултатите. Моите нозе ми добија 
природна боја, се стоплија и цел организам и 
крвотокот се ревитализира.
Тоа е жива вистина, јас од тогаш па, наваму 
немам веќе проблеми со циркулацијата. Сега  
еднаш годишно, по месец до два во годината 
го користам тој навистина волшебниот 
“Артерико“.  Моите крвни садови и моето 
срце се сега здрави и прочистени од масните 
наслаги!“
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