
Styrk din krop og dit immunforsvar 

HQR-Card er et produkt, der harmoniserer EMF frekven-
ser, så vores krop og immunforsvar bevares og styrkes 
til højt niveau.

DK-Kinesiolog® Frank Lange - www.kruselange.dk



Vandet i vores krop fungerer som en beskyttende 
matrix.

Vandmolekylerne er organiserede i en naturlig orden   
”vandklynger” som danner en beskyttende struktur. 

Naturlig stråling støtter og styrker vandets beskyt-
tende funktion..
Vi har udviklet os under indflydelse af naturlig kos-
misk, sol og jordstråling. Nogle af disse har beskyt-
tende og styrkende funktion.

EMF stråling svækker vandets beskyttende evner.

Ikke naturlig stråling fra 3G, 4G, 5G,  Wi-Fi, mobiltele-
foner osv. forstyrrer den subtile balance i kroppens 
vandklynger.

Vi mister vores naturlige beskyttelse mod EMFstrå-
ling og vores systemer kan komme i ubalance. Dette 
kan eventuelt lede til fysiske problemer.

HQR kortet styrker, stabiliserer og gendanner vand-
klyngernes struktur.
”Harmonic Quantum Resonance” kortet ( HQR Kort) 
kan gendanne de beskyttende vandklyngers struktur 
og herved reducere den negative effekt af EMF strå-
lingen på vores krop med op til 90%.
HQRKortet skaber genklang med naturlige harmoni-
ske frekvenser og støtter vandklyngernes naturlige 
struktur.
Brugen af HQR-kortet kan løse søvnproblemer, ho-
vedpine, træthed, depressive symptomer rastløshed 
m.m.

Hvordan virker HQR-kortet?



Hvorfor har vi brug for beskyttelse?

I løbet af de senere år er mængden af elektromagnetisk baggrundstråling ste-
get enormt, og med nye teknologier vil det sikkert blive ved med at stige.

Din personlige beskyttelse?

Med HQR Card får du et praktisk 
redskab til at reducere belastende 
stråling fra 3G, 4G, 5G master, Wi-Fi, 
mobiltelefoner, smart meters, etc..

HQR-kortet er på størrelse med et kre-
dit kort. Bær dit personlige HQR-kor-
tet hver
dag, for eksempel i lommen (ikke
baglomme), brystlomme, håndtaske, 
rygsæk, eller læg kortet på dit skrive-
bord, mens du arbejder. Placer kortet 
på dit natbord om natten.

Tilbagemeldinger:

• Bedre søvn
• Mere energi
• Bedre humør
• Øget koncentration
• Bedre fertilitet

Forskning:

Cellemembran styrkes så calcium 
forhindres i at trænge ind i cellerne

Jeg hævder ikke på nogen måde at helbrede sygdom med denne enhed eller tilbyde fuld strålingsbeskyttelse. Oplysningerne og/ 
eller produkterne tilbydes uden nogen form for garanti og / eller krav på korrekthed. Min viden har jeg fra en række artikler og 
eksperter, som jeg med glæde deler med alle interesserede.



Invester i et HQR-Card for livet

HQR-card forhandles hos: 

DK-Kinesiolog®

Frank Lange

Grundtvigs Allè 102

6400 Sønderborg

Tel: +45 61 71 96 17

frank@kruselange.dk

www.kruselange.dk

HQR Kortet er paten-
teret og har en funkti-
onsradius på 3 m.


