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Kérem Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, hogy a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM470. rovatában tanulmányozza a klinikai hatás mérések eredményeit és állítsák le a NÉBIH csalásait!
A terrorizmus kategóriába tartozó csalásaikat a mellékelt „NÉBIH értesítés 20150720” dokumentálja.
Csalás, hogy megkifogásolták a valamennyi étkezési sóra vonatkozó tisztasági előírás kötelező betartását
előíró Állami Magyar Szabvány állami garanciának nevezését. Hamisan bírálják a szabvány sótisztaságra
vonatkozó előírásait túlteljesítő konyhasó államilag garantált igazi (=természetes) Á.G.I. sónak nevezését.
Csalás, hogy a korábban nátrium-klorid konyhasót jelentő étkezési só elnevezés mérgező kálium-klorid
kálisóra alkalmazását is „jogszerűvé tették” az állami élelmiszer rendelettel.
Csalás, hogy 99%-ban káliumsókból álló étkezési sót is árusíthatnak gyógytápszerként, napi legalább 8-10
grammját ajánlva, a kálisóval sózás egészségjavító hatására (pofátlanul) hamisan hivatkozva.
Csalás, hogy meghamisították a kálisó KLINIKÁKON BEMÉRT HATÁSAIT, azt, hogy az „egészségvédő
tápszerként” árusított kálisó 2-4 grammja az előtte egészséges valamennyi felnőtt ember veséjét és vérét
megmérgezte az OÉTI-s engedélyezéskor, a klinikai hatásvizsgálatok során. Sőt, 4 enyhébben beteg veséjű,
enyhe veseléziós ember közül a 2-4 gramm ilyen „REDI sóval” sózás az emberkísérlet 1-6. napja során 3
szerencsétlen embert olyan súlyosan, halálosan megmérgezett, hogy leállt (ledált) a veséjük. Utána ezekre az
emberkíséretekre alapozták – azok eredményeit nagyrészt meghamisítva - az élelmiszer rendeleti csalást.
Csalás, hogy a kálisót egészségvédő étkezési sóként, „Bonsalt” elnevezéssel étkezési sóként árusítják az
interneten. A Bonsalt „Jó Sót” jelent. A kálisó egészségvédő hatását hamisan tanúsító kosher tanúsítvánnyal
ajánlják. Előtte a hazánkban is árusított SEE SALT kóser só nagy tisztaságú nátrium-klorid konyhasó volt.
Csalás, hogy azon címen is megkifogásolták az Á.G.I. sót, hogy kissé több benne a vas, mint amit a gyártó
SALINEN adatlapja jelez. Kb. egymilliószor kevesebb vasat találtak benne, mint amennyi a 97% nátriumklorid tartalmú állati „nyalósókban” van. (A NÉBIH szerint a kálisó is állati takarmánysó, „nyalósó!!!)
Csalás, hogy az étkezési sóként árusított Á.G.I. sót azzal próbálják betiltani, hogy több benne a vas, mint a
gyógyszerkönyvi tisztaságú Salinen só adatlapján feltüntetett határérték. A Salinen által végzett bemérés és
a Hungaropharma akkreditált laboratóriuma által végzett második ellenőrző mérés eredménye is az eredeti
25 kg-os csomagolású gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasóra vonatkozik. Mivel ez a só az
1 kg-osra átcsomagolása után étkezési sóként van árusítva, csak az étkezési sókra vonatkozó magyar
szabvány előírásait kell (túl)teljesítenie.
Csalás, hogy általánosan elfogadottnak tüntetik fel a konkrét hatásvizsgálatokkal régóta megcáfolt
sózás- csökkentési ajánlásokat, amelyekről kiderült, hogy csakis életrövidítő, betegítő hatásúak.
Csalás tiltottnak feltüntetni a víz, konyhasó és kálium hamis dózis arányai miatti, hatás mérésekkel
bizonyított egészségügyi veszélyekre, életrövidülési, ivartalanodási károkra való figyelem felhívást.
Csalás tiltottnak feltüntetni a Ringer infúziós oldat étkezésnél is irányadó élettanilag optimális víz,
konyhasó, kálium dózis arányokra való figyelem felhívást.
Csalás a tiszta konyhasó feliratán tiltottnak feltüntetni a magyar lakosság jogos védelmére általunk írt, a
fentiekre a fogyasztók figyelmét felhívó tudományos szakértői véleményeinket.
Csalás, hogy a fenti csalásokon alapuló lejáratási eljárással a NÉBIH is akadályozza azt, hogy az Á.G.I. só
felirataival és a honlapjaink segítségével felvilágosítsuk a mérgező kálisóval összekevert sókat „a szervezet
nátrium-kálium arányát kiegyensúlyozó gyógyhatású élelmiszernek” hazudó más „sók”, pl. a Redi só,
Bonsalt, Bonosal, Sara Lee, Vivega, Horváth Rozi, Norbi Update, Bad Ischler stb. hamis felirataival és a
hamis média reklámokkal állandóan félrevezetett, emiatt lerövidült életű és ivartalanodó magyar lakosságot.
Verőce, 2015. 07. 25. Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. mérnök, tudományos hatásméréstani szakértő
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