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Nyilvános közérdekű bejelentésként,  hivatalából felfüggesztéssel nemzetközi büntetőeljárás indítványozása dr. Polt
Péter legfőbb ügyész ellen, az alább bizonyított népirtás bűnpártolása alapján, dr. Kövér László országgyűlési elnöknél

A koleszterin problémát tisztázó és arra megoldást feltaláló Dr. Horváth István professzor akadémiai nagydoktor ellen
az ügyészek vádat emeltek és börtönbüntetésre ítéltetéssel halálba hajszolták! Annak ellenére, hogy mindenki gyógyult
az általa feltalált gyógymódtól. Viszont dr. Polt Péter nem enged vádat emelni a magyarokat káliummal mérgezők ellen,
és emiatt bebizonyított engedélyezési csalásokra alapozva, „élelmiszer adalékként” árusíthatják a patkányméreg kálisót!

Például évtizedek óta bűnpártolják, hogy „gyógyhatású élelmiszer adalékként” árusítják a KÁLIUM-Retard tablettát.
Azután, hogy a klinikai ellenőrző kísérlet során, kb. minden 10. tabletta órákra feltapad a gyomor- és bélfalra és véresre
marta az engedélyezése klinikai jegyzőkönyve szerint, amit a rendőrséggel szereztettem be (lásd az 1. mellékletben).

Bűnügyi bizonyítékként mellékelem a „Kálium-Retard” és „Redi só” élelmiszer adalékok mérgező biológiai hatásait
bizonyító klinikai  vizsgálatok eredményei méréstudományi ellenőrzéséről  készült,  Magyar Tudományos Akadémiai,
Országos Orvosszakértői Intézeti, és BME Méréstechnika Tanszéki jegyzőkönyveinket is (lásd a 2. mellékletben).

1990 és 1993 között, országgyűlési megbízásból, interpellációt készítettem elő a sejtmérgező kálisó műtrágyaként és
élelmiszer  adalékként  árusítása ellen.  A nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim szerinti,  1983-ban és  1992-ben
végzett méréseink egyértelműen megjelenítették a káliumműtrágyák (kálium-klorid és izraeli kálium-nitrát) aszálykár
felfokozó,  növénypusztító,  a  nitrogén  és  foszfor  műtrágya  hasznosulását  is  ellehetetlenítő  biológiai  hatását  (lásd:
www.tejfalussy.com,  GTS-Antirandom  rovat,  és 8.  és  10.  és  61.  videó).  Mások,  pl.  egy  szlovákiai  akadémiai
kutatóintézet is bemérték, hogy a káliummal sejtmérgező műtrágyázás, állati és emberi élet rövidítőre és ivartalanítóra
növelte a műtrágyázott növények káliumtartalmát (lásd a 3. mellékletben). Parlamenti szakértőként, azt is kiderítettük,
hogy az OÉTI által,  élelmiszer-adalékként,  a napi 6-10 grammját ajánlással,  engedélyezett  kálisó,  amit „Redi-só”
elnevezéssel, „gyógytápszerként” is árusítottak a gyógyszertárak, mindenkit megmérgezett a klinikai kísérletek során,
amikor 2 és 4 grammot tettek fél liter vízbe és éhgyomorra megitták. A 2 gramm is mindenkinél 50%-osra csökkentette
a vizeletkiválasztást, a 4 gramm pedig, kb. egy óra időtartamra, szívmérgezőre növelte a vérszérumuk kálium tartalmát.

Dr. Halász József mellékelt elemzése szerint „A népirtás neve: kilakoltatás!!! Halálos veszélyben a magyarok!!!” (Lásd
a 4. mellékletet). Valójában „a népirtás neve: kálisóval életrövidítés és ivartalanítás, s közben, akit lehet, kilakoltatás!!!”

Ugyanis nem csak a „gilisztahitellel” és „deviza alapú hitellel” csalással eladósítással csökkentették a magyarok számát.
A mérgező kálisót élelmiszer adalékként árusítást megengedő élelmiszer törvénnyel és étkezési só szabvánnyal, s ezek
alapján, a sejtmérgezőre növelt napi legalább 4,7 gramm kálium dózissal, s a napi legfeljebb 5 gramm, életveszélyesre
csökkentett konyhasópótlás előírásával is. Ezt nevezték el „Nemzeti stop só program, Menzareformnak”. „Chips
adóval” büntetik az élelmiszer készítőket és -árusítókat, akik nem hajlandók a magyar lakosság kárára végrehajtani.
Tudatos a népirtás. A Magyar Orvosi Kamara is tudja, de elhallgatja, hogy a szív számára a Ringer infúzió szerinti víz,
konyhasó és kálium dózis arány optimális, étkezéssel is, például 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasónak,
de csak 0,36 gramm káliumnak a vérbe juttatása (lásd 5. melléklet). Azt is elhallgatta a Kamara, hogy 1950-ben Nobel
díjat kaptak mellékvesekéreg kutatók, akik méréseikkel bebizonyították a növelt kálium- és csökkent konyhasó tartalmú
élelmiszerek magas vérnyomás, rák-, fekély-, idegbaj, nemzőképtelenség okozó, azaz fajirtó hatásait (lásd 6. melléklet).

Ma már az interneten izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal ajánlják a patkányméreg kálisót „élelmiszer adalékként”
azzal, hogy „a sós ízek szabadságát nyújtja” (lásd a 7. mellékletet)! A héberek így hitetik el, hogy a magyarokkal, hogy
a kálisó étkezési só! Ezért terjesztheti az Izraeli Haárec lap, hogy 2050 után a „nem keleti férfi” nem lesz nemzőképes! 

A hazai legfőbb ügyész és ügyészek ne bűnpártolhassák Magyarország héberek általi leigázását (lásd a 8. mellékletet)!
Ügyészek ne vehessék semmibe a fenti hatásmérési bizonyítékokat, de a 9. melléklet szerinti cikkben szereplőket sem! 
Tűrhetetlen, ha a törvényhozás is bűnpártolja a magyarok Magyarországról kiűzését, kiirtását (lásd a 10. mellékletet)!!!

Budapest, 2018. október 22.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, megbízás nélküli kárelhárító
(Ptk.), Személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit. (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com)

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
mailto:Tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Az egyetemi kutatóintézeti tudományos csalók sikerként jelentik, hogy kb. minden tizedik tabletta órákra kitapadt
a  gyomor és bélfalra  és  véresre  marta,  vagyis  fekély  és  rákos  daganat  előidéző  hatásúnak bizonyult.  Ennek
gyakoriságát eltitkolva engedélyezték az élelmiszer adalék kálisót tartalmazó tablettát, és azóta is alkalmazzák,
több  százezer  magyar  életét  rövidítve  le  vele.  Egy  boncoló  asszisztens  elmondta,  hogy  boncolásnál  számos
kitapadt tablettát talált a gyomorfalon, ami alatt véres volt a gyomorfal, de a boncolóorvos nem volt hajlandó
beírni a boncolási jegyzőkönyvbe. A rendőrségi vezető dr. Petőfi Attila letagadta a feljelentő elől, előlem az alábbi
összefoglaló értékelést, de egy tisztességes ügyész, dr. Demeter Márta lemásolta, akinek ezt ezúton is köszönöm! 

Tejfalussy András
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Forrás: Új Szó, 1988. IX. 16.
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HalaszJozsefirasa181017

Feladó:. . . . . @gmail.com>címzett:titkos másolat:tejfalussy.andras@gmail.com

dátum:2018. okt. 17. 20:20tárgy:Fwd: Halász József írásaküldő:gmail.comhitelesítő:gmail.combiztonság:  Normál titkosítás 

(TLS) További információ 

Fwd: Halász József írása

INKÁBB EZEK MINT A BEVÁNDORLÓK??ÉN MAGYAR LÉTEMRE
SZÉGYELLNÉM MAGAM HA ILYEN KIJELENTÉST TENNÉK!!!!!

A NÉPIRTÁS NEVE: KILAKOLTATÁS!!! 
HALÁLOS VESZÉLYBEN A MAGYAROK!!! 

Simon Peresz "... felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és 
Romániát." kijelentése az ORBÁN-MÉSZÁROS FELVÁSÁRLÁSOK TEKINTETÉBEN MÁR
OLYAN NYILVÁNVALÓ, HOGY AZT MÁR A BIGOTT ZSIDESZESEK IS OKÁDÁSOK 
KÖZEPETTE SZEMLÉLIK; - HISZEN IMMÁR EZ A KÉT KOLLABORÁNS NETANYAHU 
IRDATLAN ÉTVÁGYÁT HIVATOTT KIELÉGÍTENI!!! 
VÉSZHELYZET!!! 
Orbán Viktor Izraelben - érdeke ellenére - kiadta a parancsot szándéka meggátolására 

1994-ben Horn Gyula kijelentését sokan nem értették: "Elég négy millió magyar 
Magyarországon." 

Az értetlenség fokozódott, amikor az első Orbán Kormány lehetővé tette a "Holokauszt 
múzeum" létrehozását, de egy 1956-os emlékhelyre nem adott pénzt. 

2004-ben már gyanús volt, hogy a héberség nem akarja "kisebbségi nemzetként" 
(államalkotó nemzetként) bejegyeztetni magát. 

2007-ben vált egyértelművé Horn bejelentésének értelme, az emlékek fontossági 
sorrendjének érvényestése, az államalkotó nemzetté nyilvánítás megtagadása. 

Simon Peresz egyértelműen meghatározta szándékukat: "... felvásároljuk Manhattant, 
Lengyelországot, Magyarországot és Romániát." 

2010-ben a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvény módosításával
korlátlanul biztosította a magyarországi felmenőkkel rendelkező héberek állampolgárrá 
válását. Ezt Feldmájer Péter a holokauszt túlélőinek tett történelmi jóvátételként 
üdvözölte. 

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=2
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2011-ben Zoltai Gusztáv Magyarországra nézve megerősítette Pereszt, és értelmet adott 
a korlátlanul megszerezhető állampolgárságnak, amikor a 14. Héber Nyári Fesztivál 
megnyitóján bejelentette igényüket arra, hogy Magyarországom államlapító nemzetként 
meghatározzák a társadalom életét: "elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi 
is országalapítók vagyunk". 

2008-ban felreppent egy hír, mely szerint a magyarországi pártok Izrael Budapesti 
Nagykövetségén olyan szerződést írtak alá, amely lehetővé teszi izraeli állampolgárok 
tömeges magyarországi betelepedését. 

(A hír kiszivárogtatóját valótlan információ terjesztése miatt elítélték.) 

Orbán Viktor minap véget ért izraeli látogatásával kapcsolatosan tegnap az alábbi írást 
tette fel dr. Fóris Eszter a közösségi oldalra: 
(Az írásban hivatkozott paktum értelemszerűen a 2017. júliusában, a Visegrádi négyek 
vezetői és Nethanjahu találkozójának idején keletkezett, és Orbán mostani látogatása 
alkalmával ennek taktikai lépéseit dolgozhatták ki.) 

"A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy 
Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal. A paktum lényege: 

Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb 
ütemben folytatódik. 

A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai
hatásai, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek 
előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette 
Magyarországot félmillió héber beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az 
elvándorlás-betelepülés ütemét. 

Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar 
létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban. 

Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, 
tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az 
államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját 
egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az 
átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-
pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál. 
Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra - 
stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. - és a korrupciót, hiszen minden fillér, amit 
nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja." 

Mivel az írásban felhozott tények igazak, valamint EU-, vagy ENSZ-kompatibilis érv a 
migránsok befogadásának elhárítására nincs, minden gondolkodó emberben felmerült a 
kérdés: 

Magyarország népességének csökkenése meddig folytatható, Magyarország 
fennmaradásának veszélyeztetése nélkül. 
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A választ az írás tartalmazza: Magyarországon a hatalomgyakorlást a hébereknek kell 
átvennie, amit a betelepítéssel lehet fenntarthatóvá tenni. Vagyis nem a migránsoknak, 
hanem a hébereknek kell a hely Magyarországon! 

A tapasztalati tények (empirikus bizonyítékok) ezt támasztják alá, akár volt paktum, akár 
nem, akár titkolják, akár nem. 
___________________________________________ 

Aki ezek után csak felháborodik, utcára megy hőbörögni, vagy továbbra is a 
héberkereszténység és a nyugati civilizáció "köztiszteletben álló" megmondóembereinek 
az igéit hallgatja, nemhogy üresfejű álmagyar, hanem "sehonnani bitang ember, aki, ha 
kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete". 

Mivel nemcsak kell, hanem lehet is tenni; - a szófosókat, az agyonülésezőket, az 
önigazolókat, az önmutogató senkiháziakat minden magyar embernek ki kell közösítenie, 
és a megvetés minden eszközével meg kell aláznia. 

Ui.: Annak, aki nem tudná: az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített 
társadalomszervezési rendszere nemzetállamot épít, amelyben a birtoklás és a 
hatalomgyakorlás a Szent Korona Tagok (államalapító és államalkotó nemzetek tagjai) 
kizárólagos joga. A héberség nem tartozik ebbe a kedvezményezett körbe. 

Kelt Szegeden, 2018. Áldás havának 27. napján 

Halász József 
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Professzor úr szóbeli nyilatkozatát lásd: www.tejfalussy.com, 10. videó!

http://www.tejfalussy.com/
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  (Budapest,  1976)  „Technika  a  biológiában  8”  c.  kiadványában,  „A
biológia aktuális  problémái” főcím alatt  található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet.  Aki írta,  az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall,
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció
mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban  zárójelben  jelzem,  hogy  a  könyvből  itt  idézett
megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,
HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKON
(PATKÁNYOKON)  ÉS  EMBEREKEN  IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,
MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELEKTROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB  ZAVARAI
TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a 
következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki.
(167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
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13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

 
Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés 
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, 
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert,  hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két
legfőbb  okot  részint  elhallgatják,  részint  ellenkező  hatásúnak  tüntetik  fel.  Az  élettani  optimum szerinti
(fiziológiás  mértékű)  sópótlást,  a   vér  elektrolit  nátrium  :  kálium  :  víz  arányának  megfelelő  étkezést
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és
a  fiziológiás  infúziós  Ringer  oldat  azonos  nátrium  és  kálium  aránya  igazolja,  de  az  is,  hogy  kálium
túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi,
fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a
Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

Verőce, 2008. június 30.                                    

 Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

http://www.aquanet.fw.hu/
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BONSALT-160804

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html

BONSALT  natrium mentes só 

Az új generációs szívbarát BONSALT a sós izek szabadságát nyújtja. A BONSALT olyan étkezési só, 
amely kizárólag természetes anyagokat tartalmaz, viszont nem tartalmaz nátriumot, amely 
szervezetünkben számos betegség forrása. Különböző érrendszeri problémák, ízületi panaszok, magas 
vérnyomás esetén gyakran halljuk orvosainktól, hogy egészségünk védelmében csökkentsük a konyhasó 
fogyasztását. A konyhasó (NaCI) túlzott fogyasztásának egészségkárosító hatása van az emberi 
szervezetre.
Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás 
szabályozásában. Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a 
szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só 
fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megköti a 
vizet, ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, hozzájárul a csontritkulás 
és a veseproblémák kialakulásához. A nátriumszegény étrend csökkenti a krónikus szívelégtelenséggel 
járó folyadékpangást.
Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni. Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT 0 % 
nátrium tartalmú só. melynek fogyasztása lehetővé teszi bármely főtt sós nyers ételünk megszokott sós 
ízének élvezetét anélkül, hogy károsítanánk egészségünket. A speciálisan alacsony kalóriatartalmú 
bármely diétához használható.

A túl sok konyhasó bevitele számos civilizációs megbetegedés kialakulásában szerepet játszhat.  A 
konyhasó nátriumot tartalmaz. Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás 
és a vérnyomás szabályozásában. A sós ételek fogyasztása tüzeli a só utáni vágyat, a só álcázza, elnyomja
a természetes ízeket. Hagyományos táplálkozással, Nátrium-klorid tartalmú asztali só használatával 
naponta 2400-6900 mg-nátriumot viszünk a szervezetünkbe.

Egy napra:  átlagosan kb.  fél  gramm nátriumra  (500 mg.),  vagyis  1/10 teáskanálnyira  van szüksége
szervezetünknek, mivel valamennyi nátrium természetes módon is előfordul a táplálékokban .

Kiszerelés: 350 g és 85 g

Összpontosítsunk tehát a nátrium visszaszorításra!

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html
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A nátriumbevitel csökkentésének legbiztosabb módja, ha csökkentjük a konyhasó, sós ételek és a sós 
fűszerek fogyasztását. 

Egészségünk védelmében korlátoznunk kell az asztali só fogyasztását, amely következményeként a 
vizelet több kálciumot választ ki, és ezzel a csontritkulás és csonttörések kockázatát növeli. A 
többletnátrium raktározódik a testszövetekben és vizet tart vissza. Ez püffedést idéz elő, ami viszont 
megemeli a vérnyomást, ez pedig a szív igénybevételét, terhelését növeli meg.

A konyhasó fogyasztás és az egészségi állapot közötti összefüggést leginkább a magas vérnyomás 
betegséggel tudjuk bizonyítani.

Hazánk felnőtt lakosságának 15 – 20%-a hipertóniás, vagyis magas vérnyomás betegségben szenved, 
amely betegség növeli az érelmeszesedés, a szív – és érrendszeri megbetegedések, pl. infarktus vagy az 
agyvérzés kialakulásának kockázatát. 

A magas vérnyomás betegség következtében egyéb betegségek kialakulását is eredményezheti: a 
vesebetegségeket, belső elválasztású mirigyek, izületek megbetegedését, központi idegrendszer 
betegségeit stb. 

Az erősen sózott ételek nagy szerepet játszanak a gyomorrák kialakulásában.
A súly- és vérnyomáskontroll mellett a sószegény étrend kedvezően hat a menstruáció előtti tünet 
együttesre, bizonyos fejfájástípusokra, és néhány depresszióra is. 

Csökkenti továbbá a krónikus szívelégtelenséggel járó folyadékpangást.
Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni.
Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely természetes anyagokat 
tartalmazó ásványi só.

Normális testi funkcióinkhoz, testünk folyadékegyensúlyának szabályozásához szükségünk van sókra.

Öröm ízlelni, tesztelni az újgenerációs BONSALT sót, melynek fogyasztása lehetővé teszi  bármely főtt, 
vagy nyers ételünk megszokott sós ízének élvezetét.
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható.
A forradalmian új BONSALT sót, mely 0% Na tartalmú, 25 országban forgalmazzák.
Egyre nagyobb teret hódit a fejlett országokban, mint Japán, Németország, USA, Anglia.
Mostantól Magyarországon sem kell nélkülözni az egészség sóját.
A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT. 

. . . .
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A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó László,  22  Hancock Street,  San Francisco,  CA 94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt zsidó hitközségi software:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel  azon, hogy mindkét  országot  teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek.  Törekedjetek,  hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt
elérhessétek.”
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