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Concentratie van NANO SOMA en 

Hoe NANO SOMAwerkt 
---------------------------- 

 

 

Beste Monique, 

 

We krijgen vragen over de NANO SOMA concentratie, wat aangeeft dat sommige mensen 

niet begrepen hebben hoe NANO SOMA werkt. Ik zal het uitleggen. 

 

We zijn opgeleid om na te denken over chemische concentratie en, op een bepaald 

niveau, is meer beter. Bij geneesmiddelen en andere chemische stoffen kan dat zo 

zijn, maar niet altijd. 

 

In het geval van NANO SOMA gaat het om het aantal nanodeeltjes per ml, niet om de 

chemische concentratie. Hoeveel deeltjes zijn optimaal? 

 

Toen Raghu met zijn tests begon, begon hij met 40mg/ml, dat wil zeggen 40mg policosanol 

nanodeeltjes. Hij besefte al snel dat dit overkill was en werkte zich naar beneden en het 

eerste product dat hij commercieel beschikbaar stelde was 10mg/ml. Toen ik eind 2019 

begon, kocht ik een gebotteld product van 5 mg/ml, maar Raghu was al bezig met testen en 

verifiëren. Binnen 6 maanden of zo leverde hij 2,5mg/ml product en toen ik mijn eigen 

product begon te bottelen, is dit wat ik gebruikte - en nog steeds doe. 

 

Ik verwacht dat het zal blijven dalen. Raghu heeft 1mg/ml getest en ik verwacht dat dit te 

zijner tijd het commerciële product zal worden. 

 

Hoe kan minder meer zijn? 

 

Ten eerste gaat het om het aantal nanodeeltjes dat aan het lichaam wordt toegediend, niet 

om de chemische concentratie. 1 ml (5 verstuivingen) levert ongeveer 50.000 keer zoveel 

deeltjes als wij cellen in ons lichaam hebben. Dit is een enorme overmaat vergeleken met 

het aantal lichaamscellen. Dus, zal een halvering iets veranderen? Zeker niet negatief en, 

misschien wel contra-intuïtief, het zou gunstig kunnen zijn. 

 

Uit Raghu's tests, die u kunt bevestigen door zijn artikelen te lezen op 

https://www.researchgate.net/profile/Palayakotai_Raghavan, blijkt dat NANO SOMA vaak 

werkzaam is in homeopathische concentraties, en het is bekend dat meer in dit geval eerder 

minder dan beter kan zijn. 

 

Het huidige product dat Raghu levert en al meer dan 2 jaar levert is dus 2,5mg/ml, en hij 

heeft deze verandering doorgevoerd na uitgebreide tests. Ik verwacht dat de concentratie 

zal blijven dalen, maar ik weet het niet. Dat is de keuze van Raghu, niet van mij of 

MagicDichol®. 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Palayakotai_Raghavan
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Laat het duidelijk zijn dat de 5mg/ml die nog verkrijgbaar is, niet de huidige formulering is en 

binnenkort van de markt zal verdwijnen. Het is niet "geconcentreerder" en daarom 

effectiever. In sommige gevallen is het minder, en het zal binnenkort niet meer 

verkrijgbaar zijn. 

 

Voor alle duidelijkheid, de 2,5mg/ml die wij aanbieden wordt ons in deze vorm geleverd door 

de Zwitserse fabriek en wij bottelen het gewoon en leveren het aan u. 

 

Ik hoop dat dit bijdraagt aan uw begrip. 

 

Gelieve te begrijpen dat noch ik, noch een van de bedrijven die de MagicDichol producten 

leveren, noch de directeuren, aandeelhouders of werknemers van deze bedrijven medische 

artsen zijn en geen medisch advies geven. Voor medisch advies dient u uw arts te 

raadplegen. Verder zijn deze producten niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, 

genezen of voorkomen van welke ziekte dan ook. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Richard 

December 2022 


