Kedves Julianna!

Az alábbi változtatásokkal kérem elfogadni a Dombszéli Vadgesztenye Kft. által forgalmazott
konyhasó csomagolásán lévő feliratokat!
1. Állami Garanciás Igazi szöveg törölve.
2. „Minőségét korlátlan ideig megőrzi bontatlanul.” felirat helyett „Minőségét bontatlanul
korlátlan ideig megőrző étkezési só.”
3. A csomagolóüzem gyártmánylapján is fel lesz tüntetve az eredeti Salinen lot szám is.
4. Az EGÉSZSÉGVÉDELEM szövegben a „Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval fiziológiás
mértékben sózás” helyett „Tiszta NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózás”.
5. Az egyértelműség végett egyéb kisebb módosítást is alkalmaztunk az EGÉSZSÉGVÉDELEM
című közérdekű tájékoztatásba: „mint jogos védelem általános reklámozása:” szöveg
hozzáadásával.

Az 1. pont egyértelmű. A 2. pontnál kihangsúlyozom, hogy hogy étkezési sóként árulom a sót, és
arra korlátlan a szavatosság. A 3. pont szerint a csomagolóüzem gyártmánylapján is fel lesz
tüntetve az eredeti Salinen által megadott lot szám is. Eddig is párosítva volt az adatlap a Salinen
és a Hungaropharma adatlapjával, melyből azonosítható volt a termék, de így tovább
egyértelműsítem az azonosítást. A 4. pontnál az EGÉSZSÉGVÉDELEM szövegben lecserélt szöveg
egyértelművé teszi, hogy nem a saját termékemről beszélek, hanem általánosságban a sóról,
melynek tisztaságuk esetén bármelyik más termék is megfelel. A szöveg összességében sem csak
a sóról szól, hanem élettanilag fontos dózisarányokról, melyek minden a szervezetbe bejuttatott
anyagra érvényesek. Habár az eredeti szöveg is megfelelt, így egyértelműsítem az általánosítást.

Egyébként Tejfalussy András méréstudományi szakértőnek a következő a véleménye. A NÉBIH
határozatban egyébként szereplő kifogásokról:
1. 6/11 oldal Jr.3.§ (1) bekezdés d pontja szerinti: 1 és 3-hoz
Évezredek óta ismert, hogy a konyhasó ha megfelelő mennyiségben fogyasztják, a vízhez
képest, akkor betegségmegelőző és gyógyító hatású. Nem az van ráírva a csomagolásra, hogy
betegségmegelőző, és gyógyító hatású, hanem az, hogy a Ringer oldat szerint mi a helyes víz
és sópótlási arány, és az attól nagymértékben való eltérés megbetegítő, és életrövidítő
hatású. Ez a tájékoztatás semmiképpen sem lehet megtévesztő, mert csak az ellenkezője a
megtévesztő (lásd VIVEGA, stb…).

2. 6/11 oldal Jr.3.§ (1) bekezdés d pontja szerinti: 3-hoz
A NÉBIH által az 1924/2006/EK rendelet 3. cikkére hivatkozással felsorolt tiltások nem
vonatkoznak a termékre, tekintettel ugyan ezen rendelet 5. cikkére ami kimondja, hogy „A
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak a következő
feltételek teljesülése esetén megengedett:” - Lásd az 1. pontot! Ugyanis a konyhasóban lévő
Nátrium a Ringer oldat szerinti víz és kálium arány mellett (ami a szív számára optimális)
nyilvánvalóan kedvező élettani hatással bír.

www.tejfalussy.com

3. (7/11 oldal) 6. cikk (1), (2), (3) szerint, mely az állítások tudományos alátámasztásáról szól,
már korábban megküldtem a tankönyvi bizonyítékokat, de azok sajnálatos módon nem
kerültek figyelembe vételre a határozatban. Egyébként prof. dr. Papp Lajos szívsebész
szakvéleménye is ezeken a közismert tudományosan bizonyított tényeken alapul.
4. A 10. cikk 1. bekezdésével kapcsolatban: annak a kivételnek felel meg a felirat, ami a 13. és
14. cikkben meghatározott engedélyezett állítások listáján szerepel. Ugyanis arról van szó,
hogy az adott tápanyagnak milyen esetben milyen szerepe van a szervezet működésében (13.
cikk (1) bekezdés a) pont).
5. 10 cikk (2) bekezdés szerinti kivételnek is megfelel a felirat, ugyanis egy jogos védelmet is
megvalósító, a helyes sópótlást reklámozó szöveg, ami megfelel az a-d szerinti megengedett
kivételeknek.
6. 10 cikk (3) bekezdése szerinti megengedett kivételnek is megfelel, ugyanis a tiszta konyhasó
helyes pótlásának a szervezet működésével kapcsolatos szerepét ismerteti, a 13. cikk 1.
bekezdés a) alpontjának megfelelően. Lásd a 4. pontot.

7. „A nátriummal és káliummal kapcsolatban csak a következő elfogadott állítások
használhatók…” megállapítás csaláson alapul, függetlenül attól, hogy milyen rendeletben
szerepel. Ugyanis a nátriumfogyasztás csökkentése magas vérnyomás előidéző hatású, mivel
besűríti a vért, amit nobeldíjas tudósok konkrét állatkísérletek és emberkísérletek során
kálium és nátrium dózisvariációs hatásmérésekkel is bebizonyítottak. Elfogadhatatlan az az
állítás, hogy a káliumnak akármekkora dózisa hozzájárul az idegrendszer megfelelő
működéséhez, és- vagy a normál izomműködéshez, és- vagy a normál vérnyomás
fenntartásához, ugyanis már 1-2 grammnyi kálium 1 órán belül vérbe juttatása is EKG
méréssel bizonyítottan rontja a szívműködést, a keringést. A kálium valamivel nagyobb
dózisát kivégzéshez és szívműtétnél szívleállításhoz is használják. Mellékelem ezzel
kapcsolatban a dr. Mikola Istvánnal 1993.08.18.-án megbeszéltekről készült emlékeztetőt,
ami bizonyítja, hogy az Önök által felsorolt úgynevezett elfogadott állítások elfogadása
közveszély okozás lenne. Mikola István orvos (aki jelenleg is államtitkár) az
Orvosegészségügyi Szakbizottság elnöke, a Keresztény Egészségügyi Kamara vezető
képviselőjeként dr. Hasznos Miklós úr országgyűlési képviselő megbízásából járt nálam.
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/09/nebih-hatarozatot-is-cafoloszakvelemeny-150924.pdf

8. Mellékelem a már korábban is hivatkozott, és a www.tejfalussy.com honlapon a MEHNAM
470-es rovat 35/2 mellékletét, ami konkrétan dokumentálja, hogy közveszélyt okoz az olyan
termékfelirat, amelyik elhanyagolja, vagy hamisan jelöli meg az élettanilag optimális víz
konyhasó és kálium dózisarányokat:
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/stopso-programmal-nepirto-bunbandaelleni-onvedelem-150910FazekasSnak.pdf
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