
Tudatosan, hamisan kalibrált alsó- és felső vérszérum-nátrium határértékekhez viszonyítják a 
vérvizsgálati eredményeket, hogy a nagypontosságú vérvizsgáló laboratóriumok által kiadott 
vérvizsgálati leletek se jelezzék a SÓ STOP MENZAREFORM egészségrontó betegítő hatását:
A vérszérumra vonatkozóan a nátrium korábbi helyes, alsó határértéke 140, a felső pedig 155  
milliekvivalens/liter volt. 1950 óta Nobel-díjasok konkrét nátrium- és kálium hatás méréseivel is  
százszázalékosan  be  van  bizonyítva,  hogy  életrövidítő  és  ivartalanító,  vagyis  fajirtó  hatású  a  
káliumtúladagoló és nátriumpótlás csökkentő „Só Stop MENZAREFORM”. Az alkalmazására  
felbíztató „dietetikusok” a nátrium felső hatérértékét 146, az alsót pedig 136 milliekvivalens/liter-
re csökkentették. Nyilvánvalóan azért, hogy a vérvizsgáló laboratóriumok „veszélyesnek” jelzék,  
ha jó, vagyis 146 milliekvivalens/liter-nél több a vérszérumban a nátrium (a vérbe közvetlenül  
bejuttatott  gyógyító infúziós oldatokban, az élettanilag optimális  nátrium, lásd Ringer,  Salsol,  
Salsola:  155 milliekvivalens/liter!),  s  hogy  „teljesen veszélytelennek” tüntessék  fel,  amikor  a  
vérszérumban 140 milliekvivalens/liter alá,  vagyis életveszélyesre csökkent a nátrium.  
A nátrium-határértékezési  csalást  bizonyító   1./  és  2./  alábbi  dokumentumok  Miklósi  István  
oknyomozó biokémikus: „A józan eszednek higgy, ne az olyanok által kitalált hazugságoknak,  
akik  hasznot  húznak  abból,  ha  beteg  vagy!”  címmel  az  interneten  közzétett  tanulmányából  
származnak, lásd http://tisztaso.narod.ru/ !

1.
https://fotki.yandex.ru/next/users/tisztaso/album/76848/view/195360?page=0

2.
https://fotki.yandex.ru/next/users/tisztaso/album/76848/view/195362?page=0
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