
 

NANO SOMA, Een plantaardige nano-emulsie om je immuniteit te 

versterken en je huid te helen. 

 

Begin 2020 is er een heel nieuw product beschikbaar gekomen dat ons enorm gaat 

helpen met onze lichamelijke en geestelijke conditie. Het is een spray die je in je 

mond sprayt. 

Nano Soma geneest zelf niets maar zet je immuunsysteem op poten, waardoor je 
lichaam weer in staat is om je gezond te houden. Het is gemaakt van natuurlijke 
uit voedsel gewonnen voedsel ingrediënten. 

DENK ONDER MEER AAN RESULTATEN ZOALS 

• Alles wat niet in je lichaam thuishoort wordt opgeruimd, van virussen tot 

schadelijke resten van medicatie. 

• Versterkt het immuunsysteem, vermindert ontsteking en pijn.  

• Dient als een natuurlijke vitamine D-vervanger.  

• Verjongt de huid en verbetert wondgenezing. 

• Verlengt de levensduur en keert de veroudering om. 

• Repareert beschadigde bloedvaten en littekenweefsel. 

• Verbetert je energieniveau. 

GEBRUIK en OPSTARTEN 

Bedenk dat NANO SOMA geen kuur is, maar een voedingssupplement dat je 

gedurende langere tijd gebruikt. 

 

Voor het onderhoud van de gezondheid, gebruik 5 sprays in je mond 

eenmaal/dag. 

Startprotocol: Voor hulp bij een bestaande gezondheidstoestand gebruik je: 

De eerste week 5 verstuivingen eenmaal/dag.  

De tweede week één flesje (5 verstuivingen, 4 maal/dag),  

De volgende twee weken een tweede flesje (5 verstuivingen tweemaal/dag). 



De volgende 4 weken een derde flesje (5 verstuivingen eenmaal/dag); d.w.z. 

normaal onderhoudsgebruik voor de gezondheid. 

 

Sommige mensen ervaren een genezingscrisis (zie beschrijving hieronder) 

wanneer ze beginnen met het gebruik van NANO SOMA. In dat geval raden wij je 

aan met één verstuiving per dag te beginnen en geleidelijk aan op te bouwen 

tot 5 verstuivingen per dag. Als één verstuiving nog steeds te veel is, verminder 

dan gedurende een week of twee tot één druppel van een wattenstaafje op je pols 

per dag, gebruik dan één verstuiving per dag en bouw op. 

 

GENEZINGSCRISIS OF REACTIE 

Metadichol® is gemaakt van volledig natuurlijke, op voedsel gebaseerde 

ingrediënten en heeft geen bekende bijwerkingen. Sommige gebruikers (de meeste 

niet) kunnen een genezingscrisis ervaren, wat kan gebeuren als natuurlijke 

gezondheidsremedies gaan werken. Dit gaat meestal na een dag of twee over. De 

tekenen en symptomen van een genezingscrisis zijn vaak identiek aan de ziekte 

zelf. Bijvoorbeeld, hoest, koorts, pijn, uitslag en jeuk zijn allemaal mogelijke 

genezingsreacties. Soms kan de aandoening tijdens de ontgiftingsperiode 

verergeren voordat ze beter wordt. Drink gewoon veel water, neem voldoende rust, 

eet meer fruit en groenten en minder vlees, doe dagelijks wat aan lichaamsbeweging 

om het uit te zweten, neem dagelijks wat zon en blijf NANO SOMA gebruiken. 

Gebruik indien nodig het hierboven beschreven opstarten met een wattenstaafje. 

 

Weet dat NANO SOMA samen met het lichaam beslist wat het 

eerste moet worden aangepakt. Dat hoeft niet per se jouw prioriteit 

te zijn! Gun het tijd en heb vertrouwen; dat draagt zeker bij aan het 

succes. 

 

MEER INFORMATIE 

NANO SOMA is nog heel nieuw en de meeste informatie is in het Engels. Vandaar 

dat ik, als enthousiast gebruiker van het eerste uur, op mijn blog een pagina voor 

NANO SOMA heb gemaakt: www.followthehoney.nl op de pagina Good Company.  

 

Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je me bellen of mailen: 073-52 30 565; 

bliss@freedom.nl 

 

 

Veel succes ermee. 

Groeten van Monique 
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