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Nieuwjaarsbrief van de Europese distributeur van NANO SOMA  

Januari 2022 

Resultaten met NANO SOMA  en in welke volgorde? 

 

 

Lieve Monique, 

 

 

Nu het nieuwe jaar aanbreekt, wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie interesse in NANO 

SOMA, voor jullie geduld tijdens de verhuizing van onze fabriek van Italië naar Duitsland en 

voor jullie geduld met onze NANO SOMA startup reis in Europa. 

  

Dank je voor het omarmen van NANO SOMA en het helpen verspreiden van het bewustzijn. 

 

 

Dit is mijn eerste brief aan jou, een Europese klant van NANO SOMA en ik voel mij vereerd 

door de aanvaarding van NANO SOMA en door de mate waarin mond-op-mondreclame het 

nieuws over ons product heeft verspreid. 

 

 

Het was mijn voorrecht de ontdekker/uitvinder van Nano Soma, Dr. Palayakotai Raghavan, 

in de herfst van dit jaar in Londen te ontmoeten - een zeer toegewijd, zeer deskundig, 

gedreven en nederig man. Wij zijn dankbaar voor zijn wijsheid, zijn inzicht en zijn bereidheid 

om NANO SOMA te onderzoeken. 

 

 

Ik studeerde aanvankelijk geneeskunde en vervolgens homeopathie in Zuid-Afrika. Ik 

beoefen al meer dan 25 jaar homeopathie en ben nooit geïnteresseerd geweest in het 

verkopen van voedingssupplementen totdat ik NANO SOMA tegenkwam, of NANO SOMA 

mij tegenkwam. 

 

 

In mijn praktijk stelde ik vast dat NANO SOMA herhaaldelijk een gelijkaardig effect heeft op 

het menselijk lichaam, als een goed geselecteerd homeopathisch geneesmiddel zou hebben 

(en er zijn er meer dan 4000 om het juiste uit te kiezen) 

 

 

Ik stelde vast dat, afgezien van de eerste detox-observaties, de reactie op NANO SOMA 

een reactie uitlokt volgens de Wet van Herring, waarbij de symptomen verdwijnen  

 

Van binnen naar buiten,   

Van boven naar beneden, 

Van meer vitale naar minder vitale organen, 

Van meer recente naar oudere symptomen. 
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Dit fenomeen heb ik waargenomen bij de meeste patiënten die ik heb gezien, en bij de 

meeste getuigenissen die ik heb gelezen. NANO SOMA intrigeerde me zo, dat ik voelde dat 

ik geen andere keuze had dan het tot mijn levensmissie te maken om dit wonderbaarlijke 

product, ons gegeven door moeder natuur zelf en ons gebracht door het genie van Dr. 

Raghavan, bekend te maken. 

 

 

Vandaag heb ik ook een verzoek aan je. Zou je zo vriendelijk willen zijn om een paar vragen 

te beantwoorden, zodat we jou als klant beter begrijpen: 

 

• Waar heb je over NANO SOMA gehoord? 

• Om welke reden heeft u het gekocht? 

• Wie zou volgens jou over NANO SOMA moeten weten (Youtuber, Blogger, Vlogger, 

Webinar presentator), zodat we meer mensen kunnen bereiken om hen over de 

voordelen van NANO SOMA te vertellen? 

 

Wij van MagicDichol Europe Limited wensen jou en je dierbaren een gelukkig, gezond en 

voorspoedig nieuw jaar! 

 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Dr. Roland Hillermann 

Algemeen Directeur 

Nano Soma 

 

 

Website: www.thenanosoma.com 

NANO SOMA Bestellen: Europese shop 

 

Vertaald door Monique ten Brink 

Meer Nederlandstalige informatie: www.followthehoney.nl 

http://www.thenanosoma.com/
https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273
https://followthehoney.nl/nano-spray-met-policosanol/

