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Como ganhar o TotoLoto et o Euromilhões 

Sistema Portugal 

 

Procurando por uma dica ou um método de ganhar o Euromilhões ou o 
TotoLoto.Mas você também sabe que é impossível saber os números vencedores 
futuros em uma loteria. Nem eu nem qualquer método ou tecnologia pode fazer. 
Isto é devido as probabilidades que são enormes impedindo qualquer previsão. 

No entanto, se não podemos saber com antecedência os números vencedores 
ainda há uma solução para muitas vezes ter uma vantagem para mais facilmente 
encontrar estes números vencedores famosos. 
Isto é usar um sistema que vai mudar as probabilidades da loteria em seu favor e 
permitir mais facilmente chegar aos números vencedores. 
Na França este sistema existe há vários anos e ele funciona perfeitamente, os 
testemunhos dos vencedores estão aí para atestar isso. É o sistema 25 
desenvolvido por Pierre-Marie. 

+++ 

Testemunho de Jean Luc 1600,30 € + 1884.60 € 

"Uma pequena nota para dizer-lhe que eu acabei de ganhar na loteria pela segunda vez 
neste sábado, 15/07/2013. (4 números com o sistema 25 série na serie 5 inverso  ) e 2 
números na outra grelha, para um montante de 1600,30 €. Não bateu  o meu primeiro 
recorde de 1884.60 €, ainda não há vencedor de 5 bons números, eu sinto que o jackpot 
é em breve. Entretanto gostaria de agradecer mais uma vez, e se você conseguir ajustar 
seu sistema será para o bem de todos.  Bem eu estou  de férias espero muitas vezes 
escrever para você, anunciando  os meus ganhos. Saudações 

 
O que é realmente o interesse deste sistema 25 se ele não pode dar os números 
(certos) mas permitirá que você dependendo do sorteio pode ter muito mais 
chances de encontrar os números correctos.a loteria é construída apenas em 
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probabilidades. Em outras palavras, as probabilidades representam 
oportunidades para um jogador encontrar a combinação certa de um jackpot. 

 
O sistema 25 permitirá que você no melhor dos casos tenha probabilidades até 40 
vezes mais que o normal para coincidir com os primeiros 5 números do sorteio. 
(Isto não leva em conta o número da sorte do ( totoloto) ou das estrelas do 
Euromilhões. 

 
Esta solução não garante a certeza de ganhar , mas dá-lhe uma clara vantagem 
para ter mais sucesso. 
E deve ter em conta os montantes ganhos que você pode realizar: de alguns 
milhares de euros ou até milhões. 

 
Então a pergunta certa é: porque privar-se de um tal sistema de ganhar dinheiro 
tão importante que mudaria totalmente a sua vida? 
E o mais simples é ler as histórias dos vencedores. Não precisam falar todas 
essas pessoas para demonstrar da melhor maneira o interesse de um tal sistema. 
E é extremamente fácil de usar. Sem necessidade de cálculo ou reflexão! 

 
Para adquirir mais chances do seu lado, você agora sabe que pode ter acesso ao 
sistema 25 para Portugal para jogar no TotoLoto e Euromilhões. 
Dê uma olhada nos testemunhos dos vencedores que usam o sistema 25                 

=>  CLIQUE AQUI 
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