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Beste Monique, 

 

Ik heb dit onderwerp al eerder behandeld, maar er zijn altijd nieuwe 

mensen en wij hebben de neiging om te vergeten wat ons is 

uitgelegd, tenzij het belangrijk is in ons dagelijks leven. 

 

De samenstelling van NANO SOMA® is door een klein aantal 

mensen aan de orde gesteld zolang wij NANO SOMA verkopen. 

 

Ten eerste zit er niets in Metadichol/NANO SOMA dat gevaarlijk is 

en er niet in hoort te zitten. 

 

Ten tweede heeft NANO SOMA (afgezien van genezingscrises) in 

meer dan 10 jaar gebruik geen enkele allergische reactie 

veroorzaakt. 

 

Ten derde zet het het lichaam aan tot genezing en/of opheffing van 

elke gezondheidstoestand waartegen het is getest en die geen 

optimale gezondheid vertegenwoordigt. 

 

Bovendien zijn de concentraties van de ingrediënten miniem. Het is 

98% zuiver Zwitsers water. 
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Laten we eens kijken naar de ingrediënten 
 

Metadichol® - 0,25 % SAMENSTELLING 

 

WATER 98.070 % 

 

VITAMINE E TPGS 1.000 % 

 

POLICOSANOLEN 0.250 % 

 

SUCROSE MONOLAURAAT 0,238 % 

 

CITROENZUUR MONOHYDRAAT 0,192 % 

 

KALIUMSORBAAT 0,250 %. 

 

 

VITAMINE E TPGS 

Hoewel dit wat vitamine E toevoegt, is het belangrijkste doel ervan een 

oplosbaarheidsmiddel, dat het product in wateroplosbaar maakt, een essentieel onderdeel 

van de Metadichol/NANO SOMA magie. Het wordt al ongeveer 50 jaar gebruikt en is 

algemeen bekend en in gebruik. 

 

POLICOSANOLS 

Het zorgvuldig geselecteerde mengsel van het ingrediënt policosanolen in de vorm van 

nanodeeltjes is de sleutel tot Metadichol. En het is een natuurlijk, niet door de mens 

gemaakt nanodeeltje. Een klein percentage van de natuurlijk voorkomende vorm van 

policosanol zit in de nanodeeltjesvorm. Metadichol richt zich alleen op deze vorm. 

 

SUCROSE MONOLAURAAT 

In zekere zin is dit de geheime saus, omdat het cruciaal is voor het stabiel maken van het 

nanodeeltje, naast het gebruik van het juiste water. Veel dingen kunnen schadelijk en 

zelfs levensbedreigend worden bij hoge concentraties, maar zijn volkomen ongevaarlijk bij 

lage concentraties. 

 

CITROENZUUR MONOHYDRAAT 

Citroenzuur komt bij ons van nature uit citroenen. 

 

"Maar is commercieel citroenzuur niet gemaakt van schimmel en is die schimmel niet 

GMO?" Ja, en dat zou kunnen. 

 

Is elke schimmel gevaarlijk? Nee. Ooit een camembert of een blauwe kaas gegeten? 

Beide zijn afhankelijk van schimmels om ze te produceren. Gevaarlijk? Nee. Zijn sommige 

schimmels gevaarlijk? Ja. En dan? Sommige katten zijn gevaarlijk, zoals leeuwen en tijgers, 

maar dat betekent niet dat alle katten gevaarlijk zijn. 
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Citroenzuur is een eenvoudige organische verbinding. Bevat het genen? Nee. Dus hoe 

kan GMO enige relevantie hebben voor citroenzuur? Dat kan en doet het niet. 

 

Raghu zegt dat citroenzuur is toegevoegd omdat sommige landen eisen dat het wordt 

toegevoegd als conserveermiddel. 

 

KALIUMSORBAAT 

Mensen kunnen reageren op kaliumsorbaat, maar de laagste concentraties die een reactie 

veroorzaken zijn ongeveer 1000 keer die in Metadichol. 

 

Het wordt ook toegevoegd als bewaarmiddel. 

 

 

Nogmaals, er is niets in Metadichol, NANO SOMA of de METASOMER® producten dat niet 

bijdraagt tot de magie die het is, en niemand zal allergisch reageren op of in gevaar zijn door 

een van de ingrediënten in de aanwezige concentraties. U kunt veilig een liter NANO 

SOMA per dag drinken en het enige wat u pijn zal doen is uw portemonnee. 

 

Mettertijd zullen steeds minder mensen deze zorgen hebben, omdat ze vertrouwen krijgen in 

de magie van Metadichol. 

 

Dr. Richard Presser 

September 2022 

 

 


