Kedves Máté Julianna!
A 1924/2006/EK RENDELET tanulmányozása közben az 1. oldalon a (4) és (5) pontban leírtak szerint
megfelelő az "EGÉSZSÉGVÉDELEM" felirat a só termékemen:
(4)
"E rendeletet nem kell alkalmazni
viszont az olyan nem kereskedelmi kommunikációban
tett állítások esetében, mint például a közegészségügyi
hatóságok és szervek táplálkozási útmutatói vagy
tanácsai, illetve a sajtóban vagy tudományos kiadványokban
szereplő nem kereskedelmi kommunikáció és
információk."

(5)
A nem kedvező hatásokkal kapcsolatos, tápanyag-összetételre vonatkozó állítások nem tartoznak e
rendelet hatálya alá
A (6) pont pedig egy csalás, mert pont a Codex Alimentarius engedi meg kicserélni a nátriumsót káliumsóra
a gyerekeknél, vagyis tudatos gyerekgyilkosok!!!
A 12. oldal végén befejezetlen a szöveg, és a 13. oldalon értelmezhetetlenül kezdődik. Mi hiányzik onnan?
20. oldalon a 21. cikkben nem érthető az, hogy mit jelent a "harmonizált" szó, a nemzeti rendelkezést
jelentő Magyar Sószabvánnyal kapcsolatban? Ugyanis a Magyar Sószabvány az korábbi mint ez az
európai úniós rendelkezés.
A 22. cikk szerinti Értesítési eljárás 1. pontja szerint nem az én kötelességem hogy jelezzem a bizottság
felé, azt, hogy testnedvek szerinti víz, só, nátrium, kálium dózisarányok a Ringer oldat szerint optimálisak,
vagyis életveszélyesen hamis, a Codex Alimentarius által megengedett konyhasó kálisóra felcserélés a
gyerekeknél (és természetesen a felnőtteknél is). Lásd: Tejfalussy András szakértő által benyújtott (ide
mellékelt) feljelentés kiegészítés 5. számú mellékletét.
Az értesítési eljárás (2) pont szerint is Önöknek a kötelezettsége fellépni a helyes só és víz arányt gátló
rendelkezésekkel szemben.
A 23. cikk Védintézkedések (1) pontja kötelezi önöket, hogy a népirtó hatású hamis víz, konyhasó,
nátrium,kálium dózisarányt megengedő rendelkezések alkalmazását addig is felfüggesszék, ameddig
lezajlik az kezdeményezett polgári és büntető eljárás. Továbbá a Védintézkedések (2) pont szerint ezt az
eljárást a bizottság is köteles az adott életveszély miatt saját maga is elindítani. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a
megengedett sózás csökkentésnek, és a konyhasó kálisóval helyettesítésének tényleges tudományos
alátámasztása nincs, ami annak mondanak, az csalásokon alapul.
Még számos további bizonyíték is van arra, hogy Önök elhanyagolni akarják a víz, konyhasó, nátrium,
kálium élettanilag bizonyítottan optimális dózisarányai alapulvételét a termék reklámszövegeknél. az is
bizonyítva van,hogy megengedik a teljesen hamis dózisarányok reklámozását. Tehát tudatosan elősegítik,
hogy gyógytápszerként (REDI só) és a zsidó vallás szerint tökéletesen egészséges élelmiszerként, vagyis
kóser tanúsítvánnyal (Bonsalt), illetve a hamis nátrium-kálium dózisarányt egészségjavítónak reklámozó,
például: Norbi update, Vivega, Nyírtassi, Bonosal, Compakt Douwe Egberts szabványsértő csökkentett
nátriumtartalmú sók hosszú ideig forgalomban voltak, vagyis rengeteg embernek lerövidítették az életét. Ha
nincsenek betiltva, bármikor újra forgalomba hozhatók, és tovább gyilkolhatnak.
Kérem az itt leírtak szíves figyelembe vételét, és a sófeliratom jóváhagyásánál!
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