
Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat a Ringer infúziós oldat szerinti optimális víz, konyhasó
és kálium pótlás kötelező étkezési előírására, az életrövidítő Nemzeti Stop Só program betiltására!

Iratjel: LOKAL-reklamokhoz-hozzaszolas-Orban-Viktor-reszere-is-191002

  Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnök részére
 
A Medicina Orvosi Könyvkiadó 1976-ban közzétette,
62 további akadémiai publikációra is hivatkozva, egy
 „TECHNIKA A BIOLÓGIÁBAN 8” kiadványában,
 „A Biológia aktuális problémái” és „A Mellékvese--
 kéreg biológiája” címekkel, hogy mely betegségeket
 szaporít el az erősen csökkentett konyhasópótlásra és
 erősen fokozott káliumpótlásra kényszerítő étkezés.
 Vagyis minden egészségüggyel foglalkozó tudhatja.
 54 oldalon részletesen dokumentálva van, hogy a 
jelenlegi „Nemzeti Stop Só Programmal”, és „Chips-
adó”-nak nevezett büntetéssel, a korábbi napi 15-25
gramm helyett ránk kényszerített, korlátozott (napi
max. 5 gramm) étkezési NaCl konyhasó pótlás, és a
 szükséges napi max. 0,6 gramm kálium helyett napi
legalább 4,7 grammnyi (70 grammig megengedett!!)
étkezési káliumpótlás az embereknek tönkreteszi az
alkalmazkodó képességét. Izomgyengeséget, magas-
vérnyomást is okoz. Ideg-és vese- és szívműködést
rontó, daganat-, rákbetegség előidéző hatása is van!
Pszeudóhermafroditizmust, azaz demográfiai kárt
is okoz! Ezen felsorolt káros hatásait patkányoknál és
embereknél is, a biológiai hatás kalibráló mérésekkel
bebizonyító három tudományos kutató NOBEL díjat 
Kapott, 1950-ben. Nyilvánvaló, hogy Novák Katalin 
államtitkár is kellene tudja, hogy a hazai demográfiai
 kataszrófát a kormányuk is okozza! Az egészségesen 
maradásunkhoz szükséges, egy felnőttnél napi 15-25
 gramm NaCl pótlást tiltásával! És a napi csak max.
0,6 gramm kálium pótlás helyett ennek sokszorosát
ránk erőltetéssel! Étkezési „kóser sóként” is ajánlják
a BONSALT kálisót! Erdélyben patkányméregként
is alkalmazták a kálisóval „sózott”  főtt kukoricát! 
Mérési bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com!
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