
VÁDIRAT A PREVENTA TERMÉK HAMIS REKLÁMOZÓI ELLEN (az ORFK-
hoz jogos védelemként (BTK)  benyújtott NYILVÁNOS feljelentés, megbízás 
nélküli kárelhárítás (PTK) keretében a www.tejfalussy.com honlapon közzétéve!)

   Feljelentem a csaló Somlyai Lászlót és a PREVENTA termékét hamisan 
reklámozó partnereit, akik a víz „csökkentett deutériumtartalmára” hivatkozva 
ígérnek gyógyulást rákbetegeknek, elhallgatva a termékben lévő desztillált víz 
gyógyhatását, miközben az ivóvíz előnyének tüntetik fel annak nátriumhiányát. 
  Tudatosan terelik el a figyelmet a gyógyhatású Salsol, Salsola, Ringer 
oldat  infúziók  99%-os  desztillált  víz  tartalmáról  és  0,9%-os  optimális 
konyhasó tartalmáról. Tudatosan terelik el a figyelmet a Dr. O.Z.A. Hanish 
által  rákbetegek  gyógyítására  is  ajánlott  orvosi  desztilláltvíz-kúráról. 
Tudatosan terelik el a figyelmet arról, hogy  a vallásos zsidók mindennapjait 
szabályozó  törvénykönyv  Talmud  is  hangsúlyozza  a  tiszta  konyhasóval 
helyesen sózott kenyér általános gyógyhatását, lásd Baba kamma 93 b. lap 
és a mellé ivott tiszta desztillált víz esővíz „83 betegségből kigyógyító” 
hatását,  de  tiltja,  hogy  a  nemzsidók  gyógyítására  is  használják,  lásd 
Taanith 10 a. lap. Tudatosan terelik el a figyelmet arról is, hogy egy főrabbi 
német közjegyző előtt aláírta, hogy a „világfőrabbi” megtiltotta a rákbetegség 
ellen  98%-ban  eredményes  zsidó  gyógymód  (a  SALSOL  infúzió?)  nemzsidók 
gyógyítására  is  alkalmazását.  Tehát  a  hamis  PREVENTA  reklám  terjesztők 
csaláson gazdagodnak, tudatosan elterelik a vásárlók figyelmét a  gyógyhatású 
tiszta desztillált ivóvízről  és mellette helyesen sózásról.  A Preventa magas 
ára OÉTI-s, ÁNTSZ-es hamis szakértők hamis szakvéleményein is alapul, 
akik „életveszélyesen mérgezőnek” hazudják a gyógyhatású tiszta desztillált 
vizet és „gyógyítónak a nátriumhiányt”, ami valójában életrövidít és ivartalanít. 
  Fentiek  mérési bizonyítékai megtekinthetők a nyilvános  www.tejfalussy.com 
honlapon, például lásd az Email könyv 1,, 29., 94.,  MEHNAM és Videó rovatokat.
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