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NANO SOMA is een nano-emulsie van lange-keten alcoholen die 

in veel voedingsmiddelen wordt aangetroffen. Het wordt 

gewoonlijk policosanol genoemd en is aanwezig in 

voedingsmiddelen zoals rijst, suikerriet, tarwe en pinda's.  

 

NANO SOMA werkt in op vitamine D-receptoren die aanwezig zijn 

in cellen in het hele lichaam om het immuunsysteem te stimuleren 

en een verscheidenheid aan ziekteprocessen te remmen. 

 

 

DENK DAARBIJ AAN RESULTATEN ZOALS 

 

• Verjonging van de huid  

• Verbeteren van het energieniveau  

• Verbetert de wondgenezing  

• Assisteert de cardiovasculaire gezondheid  

• Moduleer het immuunsysteem  

• Vermindert ontsteking en pijn  

• Verbetert de levensduur en de omgekeerde veroudering  

• Dient als een natuurlijke vitamine D-vervanger  

• Repareert beschadigde bloedvaten en littekenweefsel 

 

 

NANO SOMA is gemaakt van alle natuurlijke, op voedsel 

gebaseerde ingrediënten en heeft geen bekende bijwerkingen. Het 

wordt gewoonlijk policosanol genoemd en is aanwezig in 

voedingsmiddelen zoals rijst, suikerriet, tarwe en pinda's. 

 

Negentig procent van onze cellen zijn virussen en andere 

microben. Dit feit is tot nu toe genegeerd door de Farmaceutische en 

https://thenanosoma.com/


Medische instelling. De gevolgen zijn dat de mensheid nog steeds lijdt 

aan ziekten. Dit is wat NANO SOMA probeert aan te pakken.  

 

 

HOE HET WERKT 

 

Onze genen maken hun dagelijkse beslissingen op basis van 

chemische informatie die ze ontvangen van het voedsel dat we eten, 

informatie die is gecodeerd in ons voedsel en die afkomstig is van de 

oorspronkelijke bron van dat voedsel, een micro-omgeving van land of 

zee. In die zin is NANO SOMA minder als een brandstof en meer als 

een taal die informatie overbrengt. 

 

Wat het meest fascinerend is, is de intelligentie van het systeem. 

Het lijkt erop dat onze genen manieren hebben gevonden om 

aantekeningen te maken, om zichzelf eraan te herinneren wat te doen 

met de verschillende voedingsstoffen die ze gevoed worden.  

 

Door mechanismen die niet volledig begrepen zijn, is het DNA op een 

bepaald moment in het verleden geprogrammeerd om bepaalde DNA-

partijen kunnen aan- of uitzetten als reactie op bepaalde 

voedingsstoffen.  

 

Het hele programmeersysteem is ontworpen voor verandering; deze 

markers kunnen er blijkbaar af vallen, waardoor het genetische brein, in 

ieder geval tijdelijk, eerder geprogrammeerde informatie vergeet.  

 

Deze vergeten informatie kan worden teruggeroepen, mits de juiste 

omgeving. Daarom hebben we allemaal de potentie om genetische 

loterijwinnaars te zijn, want een vergeetachtig genoom kan worden 

omgeschoold. NANO SOMA is het vergeetachtige genoom in ons 

allemaal aan het omscholen! 

NANO SOMA verbetert het immuunsysteem: 

 

 

NANO SOMA helpt bij het verbeteren van het 

immuunsysteem, het verbeteren van de wondgenezing, het 

stimuleren van de celregeneratie en het bevorderen van 

gezonde energieniveaus. 

 



NANO SOMA dient als vervanging voor vitamine D3, helpt 

het immuunsysteem te verbeteren door de nucleaire 

receptoren van de cel te moduleren, verbetert de 

wondgenezing en corrigeert voor abnormale metabolische 

parameters. 

 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

Wat zijn de bijwerkingen van NANO SOMA?  

NANO SOMA is gemaakt van alle natuurlijke ingrediënten op basis van 

voedingsmiddelen en heeft geen bekende bijwerkingen. 

 

Is NANO SOMA US FDA goedgekeurd?  

NANO SOMA is een natuurlijk voedingssupplement en geen 

geneesmiddel. Daarom is het onderworpen aan de goedkeuring van de 

US FDA. 

 

Wordt NANO SOMA aanbevolen voor gezonde personen of 

mensen met een ziekte?  

NANO SOMA kan dagelijks door iedereen worden ingenomen als 

voedingssupplement om het immuunsysteem te helpen versterken en 

het energieniveau te verbeteren. 

 

Wanneer is de beste tijd om NANO SOMA in te nemen? Moet het 

met voedsel of water worden ingenomen?  

NANO SOMA kan op elk moment van de dag en met of zonder voedsel 

en water worden ingenomen. 

 

Mag ik NANO SOMA nemen als ik een voedselallergie heb (pinda's, 

schelpdieren, sesam, enz.)?  

NANO SOMA heeft geen bekende allergische reacties, maar praat met 

uw arts. 

 

Is het goed om NANO SOMA in te nemen met medicijnen op recept 

of bloedverdunner?  

Er zijn geen bekende interacties tussen NANO SOMA en 

voorgeschreven medicijnen. 

 



Is NANO SOMA veilig voor kinderen en zuigelingen?  

Ja, NANO SOMA is veilig voor kinderen en zuigelingen. 

 

Is het veilig om NANO SOMA in te nemen tijdens de 

zwangerschap?  

Ja, NANO SOMA is veilig voor zwangere vrouwen, maar praat met uw 

arts. 

 

Hoe kan men de effectiviteit van NANO SOMA meten?  

De effectiviteit van NANO SOMA kan worden beoordeeld door enkele 

belangrijke metabolische biomarkers te onderzoeken (meestal door 

middel van een bloedtest) voor en op verschillende tijdstippen na het 

begin van het gebruik van NANO SOMA. 

 

Hoe lang duurt het om positieve resultaten te zien?  

De tijd die nodig is om abnormale metabolische parameters te 

corrigeren is afhankelijk van het gezondheidsprobleem en de conditie 

van elke gebruiker. Sommige gebruikers tonen onmiddellijk resultaat na 

enkele dagen, andere doen er een paar weken over en weer andere 

gebruikers met meer gecompliceerde aandoeningen kunnen er 6-12 

maanden over doen. 
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