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Drie producten met Metadichol (Nano Soma).  

Hoe werken ze samen? 

 

 

Nu we alle drie de prachtige producten van Raghu beschikbaar hebben in de Amerikaanse 

winkel en binnenkort in al onze winkels, hoe passen ze bij elkaar? Waarvoor moet je welk 

product gebruiken? We zien deze en aanverwante vragen opborrelen, dus ik wil ze graag 

beantwoorden. 

 

Ten eerste, het gemeenschappelijke ingrediënt in al deze producten is Metadichol, wat de 

ontwikkelingsnaam is die Raghu heeft gebruikt. Het is de "geheime saus" die ze maakt tot 

wat ze zijn. 

 

Sommige mensen vragen waarom we de naam METASOMER hebben geïntroduceerd voor 

de topische producten. Het blijkt dat sommige landen niet dezelfde naam toestaan voor 

zowel orale (innemen) als topische (smeren) producten (bv. de Europese Unie) en wij willen 

een consistente naamgeving en merkvoering op alle markten waar wij deze producten zullen 

verkopen. 

 

Als ik de Metasomer Topical Gel en/of de Metasomer Telomerase Natural Skin Cream 

gebruik, moet ik dan nog steeds de NANO SOMA voedingsspray gebruiken? 

 

Wij raden u aan de NANO SOMA voedingsspray als basisproduct te gebruiken (5 

verstuivingen eenmaal/dag, meer indien nodig) en de andere producten eraan toe te 

voegen. Op die manier vormt de NANO SOMA voedingsspray de basis waarop de andere 

producten rusten. 

 

Wanneer moet ik de Metasomer Topical Gel gebruiken? 

 

U moet de Metasomer Topical Gel gebruiken wanneer u een huidaandoening heeft zoals 

psoriasis, acne, eczeem, een snijwond of brandwond of een huidaandoening die u uw 

lichaam wilt zien genezen, voor verlichting van gewrichtspijn en genezing van gewrichten, 

enzovoort. En het is volkomen veilig om in elke opening van je lichaam te stoppen. Het 

heeft precies dezelfde werkzaamheid als de NANO SOMA spray. Raghu zegt dat dit zeer 

ongebruikelijk is omdat de meeste topische versies van orale producten doorgaans veel 

minder doeltreffend zijn. Sommige van de resultaten van het gebruik van de Metasomer 

Topical Gel zijn echt diepgaand geweest. 

 

Nogmaals, ik herinner u eraan dat de NANO SOMA/METASOMER producten niets 

behandelen, genezen of genezen. Ze zetten het lichaam alleen maar aan om voor zichzelf 

te zorgen op een manier die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. 

 

Wanneer moet ik de Metasomer Telomerase Natural Skin Cream gebruiken? 

 

De Metasomer Telomerase Natural Skin Cream is een mooie, natuurlijke gezichtscrème, 

zoals enkele van de getuigenissen van vandaag zullen illustreren. De focus ligt op het 

voeden van uw gezicht en het op gang brengen van een meer jeugdige en gezonde 
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conditie. Omdat het de productie van vitamine C in de cellen in en onder uw huid op gang 

brengt, brengt het de productie van collageen op natuurlijke wijze op gang, waardoor fijne 

lijntjes vrij snel verdwijnen en de veroudering van uw gezicht op lange termijn wordt 

teruggedrongen. 

 

Dus, elk product heeft zijn plaats. En alsjeblieft. Als u uw lichaam wilt aanzetten tot 

zelfgenezing, gebruik dan niet minder van de NANO SOMA voedingsspray dan wordt 

aanbevolen. Als u net begint of het nog nooit hebt gedaan, gebruik dan het gebruiksprotocol 

https://usage-protocol.thenanosoma.com/ om het proces op gang te brengen. Ga niet 

"porren met een stokje" en dan teleurgesteld raken als je niet het resultaat ziet waar je naar 

op zoek was. Onthoud dat sommige genezingsresultaten maanden in beslag nemen, 

maar dat de meeste aandoeningen, wanneer u deze producten volgens de instructies 

gebruikt, vrij snel verandering zullen laten zien, soms letterlijk van de ene op de andere dag. 

Geef deze producten en uzelf een kans. 

 

En als u niet de resultaten ziet die u zoekt, praat dan met ons!!! In onze ervaring is het 

NOOIT dat deze producten niet voor u werken en als u met ons praat, kunnen wij u helpen 

om te gaan met wat u in de weg staat. Als het iets eenvoudigs is, kan ons Call Center 

helpen. Als het complexer is, kan misschien een van ons team of ik helpen of we kunnen het 

escaleren naar Raghu. Hij praat elke dag met veel klanten. Laat ons u helpen om uzelf te 

helpen. 

 

En dan nu de getuigenissen van deze week: 

 

Beste Sean en Richard! 

 

IK HOU, HOU, HOU VAN DIT PRODUCT!!!! 

 

Ik hou van de geur, ik hou van de viscositeit, ik hou van de onmiddellijke effecten - zowel het 

gladstrijken van mijn huid als de onmiddellijke verlichting van een paar huidkwaaltjes 

(oogvliesontsteking door het gebruik van oude mascara - mijn fout)! 

 

Ik vind het geweldig - ik wil meer kopen! 

 

Hoe dan ook, ik hou gewoon van deze Metasomer Telomerase Natural Skin Cream!!! Ik wou 

dat ik er een bad in kon nemen, LOL!! 

 

Liefde, zegeningen en gelach, 

 

Stacey, maart 2022 

 

Beste Dr. Presser, 

 

Ik was zo opgewonden toen ik gisteren mijn potje Metasomer Telomerase Natural Skin 

Cream ontving. 

 

https://usage-protocol.thenanosoma.com/
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Ik vind alles geweldig - het potje, de manier waarop het de crème afgeeft, de zijdezachte 

manier waarop de crème op mijn huid trekt en bijna onmiddellijk intrekt, en de heerlijk lichte 

geur van de crème. 

 

Zegeningen!!! 

 

Judy V., maart 2022 

 

Is NANO SOMA veilig voor tieners in verband met hun libido?  Opa en ik (Oma VaVa) 

merkten dat onze libido's wild werden na ongeveer de 3e week van NANO SOMA gebruik.  

Geweldig voor ons! Maar ik ben bang om het daarom aan onze kleinkinderen te geven.  

Kunt u mijn angst wegnemen om het aan onze tiener- en jongvolwassen kleinkinderen te 

geven? 

Dit is geen grapje! Lach maar, maar lach tenminste om Sven en VaVa's 'gezondheid'!  

 

Dank je wel!  We houden van jou en NANO SOMA! 

 

Opa Sven en Oma VaVa. Maart 2022 

 

Mijn antwoord aan "Oma Vava" was dat het alleen onze hormonale balans herstelt. Het 

creëert geen extremen als de balans al is zoals het moet zijn. 

 

Ik doe normaal geen email omdat ik vergevorderde Reumatoïde Artritis heb... Ik kon geen 

bestelling plaatsen voor mijn NANO SOMA omdat ik niet in mijn account kon komen... Er 

stond steeds "verkeerd wachtwoord..."; maar godzijdank belde Dr. Roland mij en loste het 

probleem in 2 minuten op... Mijn bestelling is onderweg, godzijdank!! Ik realiseerde me niet 

hoezeer het me hielp totdat ik er geen meer had! Deze NANO SOMA is een godsgeschenk 

voor mij... dank u voor het helpen van zo veel mensen met dit product. Ik zal altijd eeuwig 

dankbaar zijn voor uw werk... 

 

Nogmaals bedankt. June❤ Maart 2022 

 

Om uw NANO SOMA voedingsspray, uw Metasomer Topical Gel (VS, Australië en Europa) 

en uw Metasomer Telomerase Natural Skin Cream (alleen VS) te bestellen, gaat u naar uw 

dichtstbijzijnde winkel. 

 

Gelieve te begrijpen dat noch ik, noch een van de bedrijven die NANO SOMA of Metasomer 

leveren, noch de directeuren, aandeelhouders of werknemers van deze bedrijven artsen zijn 

en geen medisch advies geven. Voor medisch advies dient u uw arts te raadplegen. Verder 

zijn deze producten niet bedoeld om welke ziekte dan ook te diagnosticeren, te behandelen, 

te genezen of te voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Richard 

Dr. Richard Presser  

www.thenanosoma.com 

 

https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273
https://www.magicdichol.com/store/mdeurope/?aff_id=4273
http://www.thenanosoma.com/

