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Geachte klant en geïnteresseerde,
Aan het begin van 2012 wensen we u alle goeds voor het nieuwe jaar. Voor ons is het nieuwe
jaar in elk geval goed begonnen en dat delen we graag met u.
Quantum Conditioner 2e serie
Inmiddels is de tweede serie Quantum Conditioners gereed voor uitlevering. Ten opzichte van
de eerste serie zijn ze nog makkelijker in gebruik en plaatsing geworden. Ook zijn we erin
geslaagd de prijs beperkt te houden tot € 369,00 incl. btw. De apparaten worden eenvoudig in
een geaarde wandcontactdoos gestoken en bestrijken dan een hele woning tot 150 m2 per
verdieping. Deze tweede generatie ziet er zo uit:

Heeft u interesse in de aanschaf? Dan kunt u de Quantum Conditioner bestellen via
info@supercoherence.com. Indien u de QC toegezonden wilt krijgen, komen er nog verzenden administratiekosten bij. De verzend- en administratiekosten bedragen bij verzending binnen
NL € 14,95 en bij verzending buiten NL/binnen EU € 29,95. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u
bovendien nog een aantrekkelijk aanbod.
Onderzoek TNO
In 2011 is onderzoek verricht naar de werking van de QC door TNO Industries. Daarbij kon
worden vastgesteld dat de QC daadwerkelijk in staat is het stralingsniveau in een ruimte te
verminderen (verschil tussen de blauwe en zwarte lijn). NB: deze grafiek heeft een
logaritmische schaal, waardoor de reductie kleiner lijkt, dan deze in werkelijkheid is.
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Gebruikersonderzoek SCL-90R
Onder een 53-tal gebruikers van de eerste serie Quantum
Conditioners is een onderzoek verricht naar het psychosomatisch
welbevinden. Hierbij is gebruik gemaakt van de wereldwijd meest
gebruikte vragenlijst op dit gebied, de SCL-90R. Deze vragenlijst
werd ingevuld voor plaatsing van een QC in de woning, zes weken
na plaatsing en vervolgens drie maanden na plaatsing. De
belangrijkste conclusies zijn:
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“(er)...valt over de hele linie van de onderzoeksresulaten een
grotendeels zeer significante verbetering vast te stellen in het
welbevinden van de deelnemers. Het klachtenpatroon, wat
aanvankelijk op het niveau van de gemiddelde patiënt van een
huisartsenpraktijk lag, nam af tot dat van de ‘gewone’ bevolking.”
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“De verbeteringen in het welbevinden zijn het meest significant
gebleken op de gebieden Depressiviteit, Angst en Insufficiëntie van
denken en handelen.”
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“Het plaatsen van een Quantum Conditioner in de woonomgeving
lijkt daarmee een zinvolle optie te zijn, wanneer het gaat om het verbeteren van het
psychosomatisch welbevinden.”
Patent
De techniek in de Quantum Conditioner is inmiddels beschermd met
een octrooi. Het traject om deze bescherming ook internationaal te
door te trekken, is ingezet. Hiermee is de juridische basis gelegd om
de productlijn van de QC’s verder uit te bouwen.
Er wordt inmiddels gewerkt aan een Quantum Conditioner voor in de
auto én een QC die specifiek de laagfrequente straling – de
zogenaamde elektrosmog – aantoonbaar kan reduceren.
Tijdelijk aanbod
Voor elke nieuwe QC-klant die u aanbrengt, geven wij u €25 kado. Laat bij de bestelling de
nieuwe klant de drie laatste cijfers van uw eigen QC-typenummer vermelden (staat op het
apparaat) en wij maken € 25 over op uw rekening.

Wij wensen u ook in 2012 weer een ontspannen toekomst toe!
Team SuperCoherence
By Universal Gold BV
Julianaweg 141 HH
1131 DH Volendam
www.supercoherence.com
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