Gebruikshandleiding NANO SOMA spray 30 ml
Gebruik:
- Onderhoud immuunsysteem : 2 tot 5 verstuivingen (= 5 mg) eenmaal per dag
in de mond.
- Op de huid: verstuiven en uitwrijven.
- Voor hulp bij een bestaande gezondheidstoestand gebruikt u de eerste week
5 verstuivingen 4 maal per dag en de volgende 4 weken 5 verstuivingen
eenmaal per dag.
- Bij het eerste gebruik kan de smaak bitter of zeepachtig zijn; dit wijst op een
onbalans en noodzaak van het product en verdwijnt als het lichaam zich
hersteld heeft.
Helende crisis of Herxheimer reactie:
Uitzonderlijk kunnen sommige gebruikers een genezingscrisis ervaren,
Herxheimer reactie genoemd, wat kan gebeuren wanneer natuurlijke
gezondheidsremedies werken en te veel toxines, dode cellen en parasieten
moeten worden afgevoerd. Dit gaat over in een dag of twee. De tekenen en
symptomen zijn vaak identiek aan de ziekte zelf. Hoest, koorts, pijn, uitslag en
jeuk zijn bijvoorbeeld allemaal mogelijke genezingsreacties. Soms kan de ziekte
tijdens de ontgiftingsperiode erger worden 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 eruit te zweten,
neem dagelijks wat blootstelling aan de zon.
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.
Disclaimer: NANO SOMA is niet bedoeld voor diagnose,
behandeling, preventie of genezing van welke ziekte dan ook.
NANO SOMA is geen vervanging voor regulier medisch advies en
behandeling voor welke medische aandoening dan ook.
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