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Vertaalde ‘testimonials’ uit maandelijks nieuwsbrief van  

MagicDichol/NANO SOMA 

---------------------------- 

 

Beste allemaal, 

 

Ik heb gewacht op een echt, concreet, onweerlegbaar bewijs voor mezelf dat NANO SOMA 

'werkt'. Een noodsituatie lijkt het meest onweerlegbare bewijs te leveren. Dus, hier is de 

noodsituatie: 

 

Twee nachten geleden was ik ongewoon laat op met de computer. Het was ongeveer 22.00 

uur, toen ik om de een of andere reden met mijn vingers over de bovenkant van mijn 

hoofdstreek. Ik voelde niets, behalve een vreemde, grote, vooruitstekende, gladde bult. 

Zonder na te denken krabde ik eraan tot hij loskwam. Er volgde een zeer scherpe pijn, 

die zich snel over mijn hele hoofdhuid verspreidde. En, bijna even snel, kwam er een 

hevige jeuk onder mijn oksels.  

 

Toen drong het tot me door dat deze bult misschien een van die kustschelpvinnige teken 

was - groot en vet na een goede voeding. Ik had die middag een lange boswandeling 

gemaakt en had op een gegeven moment zelfs aan teken gedacht. Het laatste wat je moet 

doen is een teek eraf plukken. Als je dat doet, laten ze meteen hun gif los. 

 

Te laat. Woedende jeuk verspreidde zich naar de klieren van mijn liezen, romp, nek, en 

toen werd de helft van mijn onderlip gevoelloos en gezwollen - allemaal supersnel. Ik 

vroeg me af of ik een anafylactische shock kreeg, en of mijn ademhaling zou worden 

belemmerd. Ik pakte het flesje NANO SOMA, dat naast me op tafel stond, en spoot vijf keer 

op de bovenkant van mijn hoofd en vijf keer in mijn mond. Ik spoot ook een druppel 

Wilde Oregano Olie op de plek, om hem te desinfecteren, als er niets anders was. 

 

Plotseling werd ik zo duizelig dat ik moest gaan liggen. Ik wilde de voordeur van het slot 

halen, voor het geval dat, maar zo ver kwam ik niet meer. Een beetje in paniek om zo 

geïsoleerd te zijn in deze situatie, herinnerde ik me dat Sadhguru eens zei dat in India, 

wanneer iemand gebeten wordt door een slang (cobra), het belangrijkste is om die persoon, 

of jezelf, niet bewusteloos te laten raken. 

 

Ik zag het gevaar van flauwvallen al aankomen, en ik had geen mogelijkheid om aan cafeïne 

te komen. Dus bleef ik op een elleboog zitten om berichten te schrijven aan mijn schoonzus, 

waarin ik beschreef wat er aan de hand was, en nog een bericht aan een vriendin die niet zo 

ver weg woonde. Ik wist dat na 22.00 uur hun telefoons waarschijnlijk uit zouden staan, 

maar door aan de telefoon te typen kon ik proberen bij bewustzijn te blijven. Het was best 

moeilijk om te sms'en (en erg warrig, zoals ik 's morgens zag). 

 

Tussen het sms'en door ging ik door met het innemen van NANO SOMA - nog zo'n vier of 

vijf spuitjes van vijf sprays in mijn mond.  
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Toen ik me op een gegeven moment wakker genoeg voelde, ging ik achteroverliggen en 

keek naar de ongelooflijk wilde oppervlaktegekte die gaande was. Mijn hartslag leek 

normaal en na een tijdje kon ik zeggen dat mijn situatie niet slechter werd. Ik bleef daar 

dus liggen tot ik besefte dat als ik eraan dacht mijn tanden te poetsen voor ik naar bed ging, 

de situatie voldoende gestabiliseerd moest zijn om op te staan. Inderdaad, mijn 

duizeligheid was verdwenen. Het was 23.00 uur. Goeie ouwe NANO SOMA, denk ik!!! 

 

Het duurde erg lang voor ik in slaap viel, want ik voelde me super alert, en ik werd wakker 

voor 5 uur 's morgens. Ik stond heel blij op, kleedde me aan, en liep de hele weg door het 

prachtige vogelgezang van de vroege ochtend naar de oceaan. 

 

Vreemd genoeg had ik de volgende avond een sterk jeukend en enigszins 'pijnlijk' 

gevoel aan de linkerkant van mijn hoofd, dat aanhield tot ik naar bed ging en het uitsliep. 

Ik had meer NANO SOMA, natuurlijk! En de volgende dag was er niets. 

 

Dat is het dan - mijn eigen getuigenis van de magie van NANO SOMA. Ik heb geen idee 

waar zo'n sterke reactie op een tekenbeet heen zou zijn gegaan zonder dit middel. 

 

Een grote, grote dank aan Raghu!!!  

 

Met liefde, 

 

Nirda - Augustus, 2022 

 
---------------------------- 

 

 

Op vrijdag heb ik mijn tweede knie laten vervangen. Zondag, vandaag, waren de hitte en 

de pijn ondraaglijk. Dit wetende, heb ik de Metasomer Topical Gel vooraf besteld. 

Vanavond heb ik het over het hele been aangebracht. Net als een Reiki Master die het 

trauma verwijdert, deed de Metasomer Topical Gel het in een minuut. Wow. Dat is het dan. 

 

Charlie Zev, juli 2022. 

 

Hallo Richard, 

 

 

Ik neem NANO SOMA nu al ongeveer drie jaar. Ik zou niet graag zonder zitten. Ik bewaar 

het op mijn nachtkastje en het is het eerste waar ik 's morgens naar grijp. Ik denk dat het het 

beste is om het op een lege maag te nemen. 

 

 

Ik wil graag zeggen dat ik niet gevaccineerd ben en ik ben onlangs teruggekeerd van 

zeven weken Australië. Ik heb geen last gehad van griepjes of verkoudheden waar 

sommige mensen tijdens mijn reis wel last van hadden. Ik kan niet met zekerheid zeggen of 

mijn jarenlange inname van NANO SOMA mij heeft beschermd, maar ik geloof wel dat het 

veel heeft geholpen. 
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Bedankt, Richard, dat je het ons ter beschikking hebt gesteld. Ik ben je daar erg dankbaar 

voor. 

 

Zegeningen, 

 

Christine Chaston, juli 2022. 

 

--------------------------- 

 

Hallo Richard en John, 

Ik heb net de video voor nieuwe gebruikers bekeken. Het was een geweldige herinnering, en 

het heeft me ertoe aangezet om over mijn ervaring te schrijven, wat ik al tijden van plan was 

te doen! Het leven is druk! 

 

Ik gebruik NANO SOMA sinds ongeveer augustus 2021. Raghu vertelt over NANO SOMA 

en de spirituele connectie. Mijn allereerste dosis van vijf sprays...WOW...! Ik herinner het 

me heel duidelijk, hoewel het niet gemakkelijk uit te leggen is. Ik voelde me alsof ik meteen 

naar een ander rijk reisde en weer terug. De vrede en harmonie die ik op dat moment voelde 

waren onmiskenbaar en werkelijk verbazingwekkend! Het was een snelle maar ongelooflijke 

reis van positiviteit en bewijs. Ik geloof dat ik te horen kreeg dat dit product krachtig is en 

absoluut voor mij bedoeld! Een paar maanden later begon mijn zoon ook NANO SOMA te 

nemen. Hij belde me op en beschreef een zeer gelijkaardige ervaring! Nog meer bevestiging 

(als ik die nog nodig had!). 

 

Toen ik voor het eerst NANO SOMA begon te nemen, was dat niet het gevolg van de virus-

razernij in de Jab-wereld waarin we nu leven. Ik was al bijna vijf jaar bezig met 

immunotherapie tegen kanker en de verwachting was dat ik niet langer dan drie 

maanden zou leven (terug in oktober 2017). Ik had een heftige reactie op het feit dat mij 

werd verteld dat ik mijn zaken op orde moest krijgen en besloot dat de medische wereld dat 

niet voor mij mocht bepalen en dat ik ZOU LEVEN, heel erg bedankt! (Ik veranderde veel 

van mijn keuzes in levensstijl, maar om daaropin te gaan zou een roman nodig zijn, dus 

daar zullen we het niet over hebben). Ik dacht dat NANO SOMA perfect zou zijn om mijn 

lichaam te helpen het giftige afval van medicatie, straling, scans en contrasten uit 

mijn lichaam te verwijderen. Ik werd NED (geen bewijs van ziekte) verklaard in november 

2021.   

 

Nu zeg ik niet dat een paar maanden NANO SOMA dit resultaat hebben veroorzaakt, maar 

misschien was het dat wel? Misschien was het dat wat de balans deed doorslaan in mijn 

streven naar welzijn? Hoe dan ook, ik geloof dat de 100% perfecte bloedtesten en scans die 

ik sindsdien heb gehad een resultaat zijn van dit wonderbaarlijke product dat me heeft 

geholpen op mijn genezingsreis! Ik heb heel hard gewerkt voor mijn gezondheid en welzijn 

en het vinden van NANO SOMA was zo'n geschenk - een zegen waarvan ik het gevoel had 

dat hij zei: "Hé, je hoeft dit niet meer alleen te doen. Laat me je helpen!". Nee, ik ben niet 

gek, maar ik zie de dingen nu wel heel anders dan de "oude ik"! 

 

Ik wil er ook aan toevoegen dat wanneer ons lichaam zo lang uit balans is geweest, 

onmiddellijke resultaten niet altijd een realistische verwachting zijn. Ik heb nog steeds last 

http://new-user.magicdichol.info/
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van mijn voorhoofdsholte en ik voel me nog steeds een beetje uitgeput en vaak lusteloos, 

maar mijn lichaam, geest en ziel zijn vijf jaar lang heen en weer geslingerd (veel langer als 

je alle jaren meetelt waarin ik rookte, waardeloos at, enzovoort). De NANO SOMA sprays 

smaken me de meeste dagen nog steeds bitter - zelfs na al die tijd - dus ik weet dat mijn 

lichaam nog steeds aan het reinigen is, en dat NANO SOMA nog steeds met me 

samenwerkt op deze reis. Mijn gespleten, lelijke schimmelteennagels zijn echter genezen!  

 

Ik geloof in wonderen en ik geloof dat NANO SOMA mijn wonder is; maar ik geloof ook dat 

onze lessen op tijd worden geleerd - niet altijd ONZE tijd! Ik geloof absoluut in dit product! 

Mijn enige echte uitdaging met NANO SOMA is het laten vallen van alle supplementen 

(zoals je suggereert) die ik heb genomen als onderdeel van mijn genezingsreis. Ik heb al 

jaren geen verkoudheid of griep meer gehad, en ik heb ook geen DIT virus gehad. Dus, ik 

zal blijven werken om mijn supplementen op tijd te laten vallen. 

 

Ik dank u, en ik dank Raghu. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor NANO SOMA. Het is echt 

een geschenk! Zegeningen, en veel dankbaarheid voor jullie allemaal. 

 

  

 

UPDATE: 

 

Mijn zoon en ik staan op het punt om opnieuw te bestellen. Hij krijgt er graag 24 per keer en 

we zullen ze weer delen. Hij moest worden geprikt voor zijn werk, en ondanks alle 

gevaccineerde mensen waar hij mee omgaat (zo'n beetje iedereen, behalve ik!) die het 

virus zouden oplopen, heeft hij het NIET opgelopen! Nog een pluspunt van onze geweldige 

NANO SOMA!  

 

Weet je nog dat we elkaar een tijdje geleden aan de telefoon spraken? Dat gesprek was erg 

inspirerend voor me en ik was zo dankbaar voor je tijd. Een bedrijf met een persoonlijke 

benadering is tegenwoordig moeilijk te vinden! Op dat moment gaf ik NANO SOMA aan mijn 

kat en hond, maar ik stopte ermee omdat ik niet zonder product wilde komen te zitten. Bij 

onze volgende bestelling wil ik NANO SOMA weer aan mijn kat geven, omdat hij 21 jaar oud 

is en nu nierproblemen heeft. Dit is iets wat ik in de gaten zal houden en waarvan ik u op de 

hoogte zal houden. Dierlijke getuigenissen zijn ook belangrijk.  

 

Abbey Meier, juli 2022 

 

--------------------------- 

 

 

Ik nam het AstraZeneca vaccin op 21 januari 2021. Op 23 april 2021 werd bij mij meerdere 

acute longembolieën vastgesteld. Ik kreeg toen bloedverdunners toegediend, die de stolsels 

op hun plaats hielden, maar ze niet konden verwijderen. Slechts zes dagen daarna vocht ik 

voor mijn leven in de reanimatiekamer na een enorme inwendige bloeding waardoor ik bijna 

al het bloed in mijn lichaam verloor. Mijn partner Daniel wist dat de tijd niet meer aan onze 

kant stond en ging wanhopig op zoek naar een geneesmiddel tegen de bloedstolsels en een 

manier om dit vaccin uit mijn lichaam te krijgen. Hij stuitte op een aantal ongelooflijke 
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biologische alternatieven, waaronder NANO SOMA. Ik begon NANO SOMA regelmatig te 

gebruiken en ik begon beter te worden. 

 

We vertrouwden op de natuur en ik stopte met mijn bloedverdunners. Een paar maanden 

later - tot verbazing van de dokters - had ik een negatief D-dimeer resultaat. Uiteindelijk, in 

november, bewees een CT-scan dat de klonters volledig uit mijn lichaam waren verwijderd. 

 

Ik leef nu een normaal en gelukkig leven, en we hopen dat dit korte verhaal anderen zal 

aanmoedigen om op dit product te vertrouwen. Zoals vermeld op de website van NANO 

SOMA, wordt dit product niet gebruikt om een ziekte te behandelen. Het wordt gebruikt om 

het eigen immuunsysteem van je lichaam te activeren om zichzelf te genezen. 

 

Dit was mijn reis. Heb vertrouwen, iedereen. 

 

 

 
 

Daniel Knowles (verzonden namens zijn partner), juli 2022. 

 

  

 

Bijna 12 uur na het innemen van de dagelijkse dosis van vijf sprays NANO SOMA, kan ik de 

voortdurende werking zowel fysiek als energetisch voelen. Fysiek: in het rechteroor en als 

een verhoogde zintuiglijke scherpte in het algemeen. Energetisch: als een stil bewustzijn 

voorbij (echt, rond) het bewustzijn. De molecule zelf geeft zijn aanwezigheid en zijn aan. 

 

Wanneer inzichten in het bewustzijn arriveren, erkent het Totale Wezen dit en signaleert 

congruente afstemming... Werkelijk: geen concepten... 

 

Rick Mogul, juli 2022. 

 

--------------------------- 

 

Ik ben erg ziek geweest van stress en heb een lage stofwisseling ontwikkeld. Een van de 

vele onaangename symptomen is hersenmist geweest - een ongemakkelijk gevoel in een 

kaasstolp te zitten en niet in staat te zijn me voldoende te concentreren om twee gedachten 

samen te brengen. Binnen maximaal twee minuten nadat ik NANO SOMA voor de eerste 
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keer had ingenomen, verdween de hersenmist en is er sindsdien niet meer geweest. Ik krijg 

medicijnen voor de stofwisseling en een onaangename bijwerking is hevige pijn in spieren 

en gewrichten. Na een of twee dagen met NANO SOMA is de pijn grotendeels verdwenen. 

Ik weet niet wat ik zonder dit middel gedaan zou hebben. 

 

Helena, april 2022. 

 

  

 

Ik ben een 17-jarig meisje dat vaak de stad ingaat en alcohol drinkt, en zoals zovelen heb ik 

de volgende dag met een kater geworsteld. Op een gegeven moment hoorde ik dat NANO 

SOMA zou werken tegen katers, dus heb ik besloten om het te testen. En NANO SOMA 

heeft me geholpen om de volgende dag geen kater en hoofdpijn meer te hebben! 

 

Het enige wat ik doe is vijf verstuivingen van NANO SOMA nemen voor ik naar bed ga na 

een citytrip. 

 

Anne Mette, april 2022. 

 

--------------------------- 

 

Ik word al jaren geplaagd door uitslag en blaren als ik gluten consumeer. Ik kan nu voor 

het eerst sinds vele jaren weer gluten eten zonder rode uitslag op mijn vingers te krijgen. Ik 

heb de NANO SOMA spray pas anderhalve maand in gebruik. 

 

Inge Meineche, april 2022. 

 

--------------------------- 

 

Mijn hond heeft al meermaals last gehad van wat men een 'hot spot' noemt - een 

ontstekingsaandoening in haar huid die grote wonden en hevige jeuk kan veroorzaken. Ik 

was op bezoek bij mijn zus en zwager toen hij vroeg of hij NANO SOMA op de wond kon 

sprayen. Toegegeven, ik dacht: 'Ja, ja, ik denk het wel', maar na een paar dagen was de 

wond weg. Dus, bedankt daarvoor; het heeft de onaangename wandeling naar de dierenarts 

voor mijn hond voorkomen, en er was geen penicillinekuur of dure rekening. Zeker niet de 

laatste keer dat we het gebruiken. 

 

Jannie M. B. Bak, april 2022. 

 

--------------------------- 

 

Ik heb NANO SOMA afgelopen zaterdag voor het eerst geprobeerd, toen mijn moeder een 

flesje in haar tas had en mij aanraadde om het te proberen tegen mijn erge hoofdpijn. Ik 

heb nu precies 10 jaar last van vervelende chronische hoofdpijn. In 2011 was ik betrokken 

bij een ongeval dat me onder meer een hoofdtrauma met nare late gevolgen heeft bezorgd. 

Vandaag heb ik last van vier verschillende vormen van hoofdpijn. Ik heb allerlei alternatieve 

behandelingen geprobeerd en alle behandelplannen van de hoofdpijnpoli zonder succes. Na 
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zoveel verschillende dingen geprobeerd te hebben om van de hoofdpijn af te komen, 

probeerde ik NANO SOMA met een gebrek aan vertrouwen en hoop dat het mij zou kunnen 

helpen, zoals niets anders dat had gekund.  

 

MAAR! Vandaag kan ik jullie vertellen dat ik al bijna vier dagen vrij ben van hoofdpijn! Ik heb 

nooit een pauze gehad van mijn hoofdpijnen, wat heeft geleid tot slaapproblemen (onder 

andere), maar de laatste paar dagen heb ik me moe mogen voelen met de mogelijkheid om 

daadwerkelijk te slapen - en door te slapen. Na de eerste verstuivingen van NANO SOMA 

duurde het ongeveer een uur voordat ik begon te voelen hoe de pijn afnam. Sindsdien heb 

ik elke ochtend NANO SOMA genomen. Gisteren moest ik 's avonds weer NANO SOMA 

nemen omdat ik de migraine voelde opkomen, maar het mocht nooit doorbreken! ???? 

 

Ik begrijp het niet, maar wat ben ik blij en dankbaar dat ik kennis heb mogen maken met 

NANO SOMA! 

 

Dyveke, april 2022. 

 

--------------------------- 

 

Geweldige spray! 

 

Ik heb NANO SOMA geprobeerd tegen slechte adem en uitslag op mijn benen. Ik vond 

dat het goed werkte. Het smaakte in het begin echter niet zo lekker...?? 

 

Jens, maart 2022. 

 

--------------------------- 

 

Een familielid van mij heeft onlangs een conferentie bijgewoond. Na de conferentie testten 

een aantal mensen positief op COVID-19. Mijn familielid nam wat NANO SOMA en was 

slechts 3 dagen ziek. Anderen waren erg ziek en namen geen NANO SOMA. 

 

11 maanden geleden kreeg mijn vriendin een vreselijke griep en kreeg zeer erge 

hoofdpijn op de linkerhelft van haar hoofd. Ze kon niet op haar hoofd liggen. Ik ontmoette 

haar voor een update op 24 maart van dit jaar en gaf haar een paar flessen NANO SOMA. 

Gedurende onze tijd samen (een paar uur), had mijn vriendin geen symptomen van COVID-

19, maar gedurende de nacht, werd ze getroffen door COVID-19, wat werd bevestigd door 

een COVID-19 test. Ze was onmiddellijk begonnen met het innemen van NANO SOMA. Ze 

overwon COVID-19 in een kwestie van dagen. Na een paar weken merkte ze ook dat de 

hoofdpijn waar ze 9 maanden lang last van had, volledig verdwenen was en niet meer 

terugkwam. Ze heeft weer zonder problemen op de linkerkant van haar hoofd kunnen liggen. 

Onlangs heeft zij een arts bezocht die over een wetenschappelijk frequentieapparaat 

beschikt dat onder meer verontreinigingen, bacteriën en virussen kan opsporen. De machine 

toonde geen enkele aanwezigheid van COV ID-19 aan. Het is zo heerlijk om over zo'n 

prachtig instrument te kunnen beschikken om mensen te helpen. 
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Ik heb mijn hele leven last gehad van rugproblemen, waaronder kyfose en een beetje 

scoliose. Ik begon NANO SOMA eind februari van dit jaar in te nemen. Onlangs moest ik 

ongeveer 1,5 km bergop en bergaf rijden op ons familieterrein. Hoewel deze oefening 

vermoeiend was omdat ik er niet aan gewend was, had ik nadien geen rugpijn. Dit is een 

primeur voor mij. Ik heb altijd pijn gehad in mijn armen als ik ze boven mijn hoofd moest 

optillen. Nu kan ik kleren opbergen (de garderobestang is ruim boven mijn hoofd) en ik heb 

geen problemen. 

 

Anne D., Adelaide, Australië. Juni 2022 

 

--------------------------- 

 

Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor dit product (NANO SOMA). Ik heb een getuigenis 

van een van mijn beste vrienden die door zijn werkgever gedwongen werd om twee COVID-

vaccins te krijgen: 

 

Hij had onmiddellijk een reactie en was enkele dagen ziek. Onlangs werd hij opnieuw ziek 

met nog ergere symptomen. Gelukkig had ik hem al een flesje gestuurd en nadat hij uw 

protocol had gevolgd (5 sprays om de 4 uur gedurende 3 dagen), was hij binnen een week 

volledig hersteld en voelt hij zich zelfs beter dan voorheen. 

 

Ik stuurde hem mijn affiliate link. Hij zal binnenkort beginnen met de aankoop van meer 

flessen. 

 

Anon, juni 2022 

 

--------------------------- 

 

Hoi Richard, een klant van mij stuurde deze naar mij en ik dacht dat je dit wel zou willen 

zien.  Behoorlijk verbazingwekkend!   

 

In dit geval gebruikte ze de NANO SOMA spray omdat ze de Metasomer Topical Gel nog 

niet had. Toen ik haar een paar dagen later zag, waren alle sporen van de beet volledig 

verdwenen. 
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Voor het aanbrengen van NANO SOMA op tekenbeet 
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Het effect van NANO SOMA op een tekenbeet na slechts 2 uur. 

 

Het beste, Terri - juni 2022 

 

--------------------------- 

 

Eind juli 2019 merkte ik dat dit grote soort wrat ding op de rug van mijn hand groeide.  De 

verschillende dingen die mensen doen om de groei van wratten tegen te gaan, werkten niet.  

Het groeide snel en mijn haar begon in klodders uit te vallen! Een vriendin van mij merkte de 

vezels op in het gezwel op de rug van mijn hand.   

 

Ze dacht dat het op Morgellons leek, dus zocht ze het op op het internet en het leek precies 

op wat daar te zien was.  Ik heb het nooit door een dokter laten vaststellen.  Sommigen 

weigeren het bestaan van Morgellons te erkennen, dus technisch gezien kan ik niet zeggen 

dat het dat was, maar het leek er wel op en gedroeg zich er ook naar.  Een andere vriendin 

van mij was zo bezorgd over mij dat ze me probeerde mee te nemen naar haar arts en hem 

vertelde over mijn hand in mijn afwezigheid. 

Tegen de zomer van 2020 nam dat ding de helft van de rug van mijn hand in beslag en viel 

de helft van mijn haar nog steeds uit.  Tegen die tijd begon ik ook al moe te worden en de 

hele tijd te sukkelen. 

Ik was misschien wel een van de eerste mensen in de VS die NANO SOMA bestelde.  Ik 

bestelde het in januari van 2021, zodra ik hoorde dat het beschikbaar was.  Ik gebruikte het 
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startprotocol en nam het daarna een hele tijd twee keer per dag.  Eerst stopte het ding op 

mijn hand met groeien.  Toen begonnen er stukken af te komen.  Mijn hand bloedde als dat 

gebeurde, maar het bleef weg.  Mijn haar viel niet meer zo vaak uit.  Toen viel het helemaal 

niet meer uit.  Toen begon het dik en vol terug te groeien.  Mijn energieniveau verbeterde en 

er gebeurde nog iets heel interessants.  Ik begon me op de een of andere manier meer 

mezelf te voelen.  Het is moeilijk om dat te beschrijven, maar soms kon ik me herinneren 

hoe ik me voelde toen ik jong was.  Het leek terug te komen naar mij als een lang verloren 

vriend.  Het is subtiel maar zeker. 

 

Ik ben nog geen dag ziek geweest sinds ik NANO SOMA neem.  Ik heb nog steeds 

huidproblemen en ontstekingsproblemen, maar die zijn al tientallen jaren oud en aangezien 

ik van plan ben om NANO SOMA te blijven nemen, zullen ze waarschijnlijk verdwijnen als 

het zover is.  Ik ben 68 en het is fijn om te weten dat mijn leeftijd langzaam achteruit zal 

gaan.  Ik heb er geen moeite mee te geloven dat dit kan gebeuren aangezien ik al enkele 

wonderbaarlijke dingen heb meegemaakt. 

Lorie - juni 2022 

 

--------------------------- 


