Selia qendrore e Carico International
eshte e pozicionuar ne Lauderdale, Florida me
ZYRA TE SHPERNDARA NE SHTETET E BASHAKUARA
GJITHASHTU DHE NE MBI 30 SHTETE TE HUAJA .

Rritja jonë është rezultat i drejtëpërdrejtë
I njerëzve që duan TË JETOJNË MË GJATË

NJË JETË ME TË SHËNDETSHME

Në jemi anëtarë
dhe kemi punuar së bashku me:

NJE SHENDET I MIRE NUK
ESHTE AKSIDENTAL

AJRI
QE JU
THITHNI

ESHTE I PERCAKTUAR NGA
5 FAKTORE
TE RENDESISHEM.

GJUME
I THELLE

USHQIMET
QE JU HANI

DHE NJE
PLAN I
RREGULLT ME

USHTRIME

UJI
QE JU PINI
DHE KETE JU MUND TA KONTROLLONI!

MEGJITHATË, METODAT
E PAPËRSHTATSHME TË
PËRGATITJES SIC JANE:
• Zierja
• Skuqja
• Ngrohja ne mikrovale
• Me avuj
• Gatimi në temperaturë
të lartë
Mund të shkatërrojnë madje dhe
dhe vlerat e ushqimeve më
të shëndetshme.

USHQIMET QË JU HANI

A është e rëndësishme për ju të keni një metodë

Ju mund të blini ushqimet më të shëndetshme dhe me vlera për familjen tuaj.

të shëndetshme të përgatitjes të ushqimit?

UJI
QE JU PINI
Uji është vital për jetën. Ai rregullon të
gjitha funksionet e trupit tonë.
Hidratimi i duhur është thelbësor
për një jetesë të shëndetshme.

SIDOQOFTE UJI QE
VJEN NE SHTEPITE TONA
MUND TE JETE
I KONTAMINUAR ME:
• Pesticide
• Herbicide
• Plehra
• Tretës industrial

CDO DITE, NE PERDORIM
UJIN PER:
• Të pirë
• Për tu larë dhe për të bërë dush
• Për të gatuar ushqimet tona

• Nënproduktet e naftës
• Mbetjet farmaceutike
• Kimikate
• Baktere
• Plumb
• Sedimente
• Metale të rënda

Uji i kontaminuar mund të cojë në një
shumëllojshmëri problemesh shëndetësore.

A mendoni se uji I sigurte, më i
shëndetshëm është i rëndësishem
për ju dhe familjen tuaj?

AJRI QE JU THITHNI.
Sipas EPA-s, njerëzit shpenzojnë 90 % të kohës së tyre në ambjente të
brendshme…dhe ndotja e ajrit të brendshëm është rrisku më i madh i
shendetit publik të të gjithave problemeve mjedisore.

Duke rezultuar në një rritje të astmës,
alergjive dhe rrugëve të frymëmarrjes.
Metodat me te fundit te kompanise Carico
FATKEQËSISHT, AJRI JONË I BRENDSHËM

mbi sistemet e ﬁltrimit të ajrit ,ju mbrojnë

ËSHTË I KONTAMINUAR ME :

juve kundër problemeve serioze të ndotjes

• Myk dhe lagështi

së ajrit së brendshëm.

• VOCE dhe kimikate
• Erërat e cigares
• Pluhur dhe merimanga pluhur
• Erëra kafshësh
• Pesticide

A do te dëshironit qe të bënit një
ndryshim në ajrin që thithni?

GJUME I THELLE ÇLODHES
Një gjumë i mire gjatë natës është një faktor
kryesor itet për një shëndet të mirë.

A ju ndodh shpeshherë të zgjoheni
në mëngjes dhe të ndiheni të ngurtë ,
të lodhur dhe të fryrë?
Atëhere dysheku juaj mund të jetë
problemi.
Këshilli për një Gjumë të Mirë
rekomandon se duhet të zvëndësoni
dyshekun tuaj cdo 5-7 vite.
Carico ka Sistemin Ultimate
Sleeping. Eshtë i vetmi sistem me
tokezim (Grounding) i licensuar, i cili
mund të përmiresojë cilësinë e gjumit
tuaj.

NË MUNGESË TË NJË GJUMI TË PËRSHTATSHËM, JU
JENI NERVOZ, ME NJË HUMOR TË RËNDË, DHE PA
PËRQËNDRIM GJATË GJITHË DITËS.

A mendoni se të paturit një gjumë të thellë,
çlodhes është i rëndësishëm për ju dhe familjen tuaj?

SOT JU MUND TE NDIHMONI

NE PARANDALIMIN E :
• Sëmundjeve të zemrës
• Kancerit
• Diabetit
• Obezitetit
Dhe shumë sëmundje të tjera
duke bërë zgjedhje të duhura.

Produktet e jashtëzakonshme të
linjës Carico janë duke ndihmuar
njerëzit të jetojnë më gjatë, një
jetë me të shëndetshme.

DUKE VEPRUAR SOT…
Ju mund të përqëndroheni tek Parandalimi se sa tek kurimi.

Nëse ju shikoni dicka sot e cila do të kishte
impakt pozitiv në shëndetin dhe mirëqënien e
familjes suaj, sa do të ishit të gatshëm
të invenstoni cdo javë?
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