
ПРОМОЦИЈА – ИСПОВЕД

Во мојот живот 
пре да се 
разболам се ми 
одеше лесно во 

врска со здравјето. Но, 
како стасаа годините, 
така и здравјето почна 
да ми попушта. За 
прв пат болеста ме 
надвладеа во 2007 год. 
Кога ми кажаа дека 
имам запушување на 
крвните садови јас 
останав без зборови. 
И навистина беше 
така. Нозете ми беа 
ладни, одењето ми 
беше мачно, со чести 
болки под коленото. Се 
трудев со разни апчиња 
со помош на докторите 
во Кавадарци. Но, 
сепак морав во 
Скопје да го решам 
проблемот. Носев 
волнени ѓети, носев 
ѕиври, но ништо не 
помагаше. Се отворија 
рани, пробав се ама 
баш се, се борев за да 
ја спасам ногата. Но во 
таа 2007 година за жал 
завршив со ампутација. 
Ја изгубив едната нога, 
ми се смени животот 
на полошо. Станав 
нервозен, неподнослив 
додека да ја прифатам 
таа сурова животна 
судбина  како таква. 

“Сакав да си го 
одземам животот“
Ставив протеза како 
замена  на мојата 

нога. Во еден период 
си помислив, ете 
толку било, готово е 
со мене. Но не беше 
така. Во веке далечната 
2010  година истиот 
проблем ми се појави 
и на другата здрава 
нога . Нови маки нови 
кошмари! Се и сешто 
ми поминуваше низ 
главата, дури сакав да 
си го одземам животот, 
да си ги скратам маките. 
Тогаш во некој весник 
не се секавам точно во 
кој прочитав дека во  
Скопје  се произведува 
некој препарат кој се 
вика  “Артерико“. Од 
уста на уста, од човек на 
човек се распрашував. 
Ми велеа дека е 
многу добар, дека бил 
природен, па си велам, ај 
да пробам можеби таму 
е мојот спас.  Во 2011 
година со рани на ногата 
разочаран стигнав до  
Визбегово во  Скопје 
со што  почна моето 
другарување и моето 
позитивно искуство со  
“Артерико“. Од ден во 
ден, од месец во месец 
на мене ми беше се 
поарно и поарно. Бев 
убеден дека тоа е тоа 
што го употребував 
цели 7 и пол месеци без 
запирање.
Денес на крајот од оваа 
2016 година, јас сум жив 
и здрав со помош на 
“Артерико“ или како  јас 

од љубов го нарекувам 
„Бисер Балкански“! 
Јас сега на сите што ги 
знам им велам, бидете 
стрпливи и упорни 
не прекинувајте со 
терапијата. Сега мои 
добри пријатели кои 

АРТЕРИКО – бисер 
ба кански!

живеат во Швајцарија 
си земаат “Артерико“. 
Веќе за неколку месеци 
по употреба тие се 
презадоволни со 
резултатите, па велат 
дека и понатаму ќе го 
користат “Артетико“!

“Се викам  Миле Јорданов, а роден сум 1947 година во Ваташа. Решив со 
мојата животна приказна со моето лично искуство со употребата на ’Артерико’ 

да дадам мал, скромен но сепак значаен допринос со кој ќе ги поттикнам 
останатите да го користат овој незаменлив македонски производ“

“Сега и моите пријатели од Швајцарија 
го употребуваат ’Артерико’, додека јас 
успеав да си ја спасам другата нога!“

12/16 912/168


