Usando a Estatística para apostar
em LOTERIAS.

Na Mega Sena, das 60 Dezenas são sorteadas apenas 6 Dezenas, ou seja, a
cada 10 Dezenas apenas 1 é sorteada, em média!
Isto nos leva a afirmar que – em média – precisamos jogar com 20 Dezenas
para fazer um simples Duque, que por sinal não nos paga nada!
Aí, você pergunta: No que a LOTERICA CAMPO GRANDE pode me
ajudar?
Usamos sistemas de analise combinatória e desdobramentos
matemáticos de ultima geração, aqui a sorte recebe enorme
colaboração na elaboração dos nossos BOLOES e claro você pode usar
nossos sistemas para suas apostas individuaias ou bolão particular da
sua empresa ou amigos.
Escolha suas Dezenas utilizando-se das Estatísticas que disponibilizamos, voce
pode solcita-las gratuitamente pelo site ou whattsapp 67 9 9293-8934,
estamos a sua diposicao para duvidas e informações complementares.
Mas isso resolve?
AJUDA, estas Estatísticas vão auxiliá-lo a escolher as Dezenas mais
prováveis e, com isso, seu índice de acerto será MAIOR
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Aí vão algumas dicas:
DICA 01: Espalhe as Dezenas pelo volante de Apostas!
Para isso use as Estatísticas sobre: Dezenas por Linha, Dezenas por
Coluna e Dezenas por Quadrante

DICA 02: Use características especiais das Dezenas da Mega Sena!
Estas características estão nas Estatísticas: Dezenas

Pares,

Dezenas Seguidas e Distância das Dezenas

DICA 03: Não despreze a Soma das Dezenas e a Quantidade de Algarismos!
Veja as Estatísticas: Soma Algarismos

Analise tudo com cuidado e BOA SORTE

*** IMPORTANTE …basta você pedir que enviamos gratuitamente as
estatísticas que você desejar ATUALIZADAS ATE O ULTIMO CONCURSO.
No quesito estatística nosso site é atualizado em intervalos, por isso verifique
sempre nos arquivos até qual concurso esta atualizado.
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