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HAMIS CBA-s SÓFELIRATOK ÉS MEGTÉVESZTŐ ÁRAK SEGÍTSÉGÉVEL NÉPIRTÁS

A CBA BALDAUF KFT-ben vásárolt „BonoSal” „Az élet egyenSója” elnevezésű étkezési sót kg-
onként 3996 Ft-ért árusítják, 1 kg-jában 180 gramm nátrium és 200 gramm kálium van, a kálium
rossz ízét elfedő fűszerek kíséretében. Izzadó sportolónak (vagy fizikai munkásnak) naponta kb.
15-25 gramm konyhasót kell pótolnia, amiben 8-10 gramm nátrium van. Aki a BonoSal-lal
helyettesíti  a  tiszta  NaCl  konyhasót,  15 gramm BonoSal-lal  2,5 gramm nátriumot  és  3  gramm
káliumot, 25 gramm BonoSal-lal 4,5 gramm nátriumot és 5 gramm káliumot juttat be, és ezzel
megmérgezi a veséjét és veszélyezteti a szívműködését is. Az MSZ-01-10007-82 érvényes magyar
szabvány nem véletlenül tiltja a káliumsók legkisebb mennyiségét is valamennyi étkezési sóban:
Veszedelmesen mérgező a vérbe 1 óra alatt bárhogy bejutott 1,6 grammnál, vagy 24 óra alatt
11 grammnál több kálium. 24 óra alatt 3,6 grammnál több kálium szájon át bejuttatása előtte
egészséges felnőtt ember EKG-jét is eltorzítja, azaz közvetlenül veszélyezteti a szívműködését!
Olyan  Pakisztáni  „Himalája  sót”  is  árusítanak,  aminek  a  származási  helye  Ausztria  (?).  Nem
laboratórium ellenőrzi  az  összetételüket,  hanem a  bányászok  „szemre  ellenőrzik”  („szemre”
ugyanolyan  alakú,  fehér  színű  kristályokból  áll  a  konyhasó  is,  mint  a  kálisó!).  A
HIMALAJASOSZOROSZEMCSES250G 250 grammját 690 Ft-ért  árusítja a  Verőcei CBA. A
„Naturganik,  AZ  EGÉSZSÉG  FORRÁSA,  Himalája  Kristálysó,  Fehér  finomszemcsés”
feliratú só-ból ½ kg-ot 599,-Ft-ért árusít a Budapest III. ker. Bécsi út 38-44. címen található CBA.
Rózsaszínű „Naturganik, AZ EGÉSZSÉG FORRÁSA, Himalája Kristálysó, Durva étkezési
kristálysó”-ból  is  500,-Ft-ért  árusítanak  ½   kg-ot.  Itt  is  árusították  a  „BonoSal”-t.  A
megbízhatatlan tisztaságú, felirataik szerint kálisót is tartalmazó, vagy félrevezető feliratok
fedezetében  véletlenszerűsített  kálisótartalmú  étkezési  sók  magas  áron  forgalmazásával  a
CBA  azt  a  hamis  látszatot  kelti,  mintha  egészségesebb  sót  árusítana,  mint  a  sokkal
megbízhatóbban ellenőrzött, sokkal olcsóbb gyógyszertári NaCl konyhasó. Noszlopy Zoltán
CBA beszerzési igazgató csak olyan magas CBA-bolti haszonrészesedéssel és annyira alacsony
áron engedné árusítani a több akkreditált laboratórium által is ellenőrzött, az  MSZ-01-10007-82
szabvány  követelményeit  is  túlteljesítő,  gyógyszerkönyvi  tisztaságú  NaCl  konyhasót  a  CBA
üzleteiben, hogy az ezt terjesztő nagykereskedőnek (www.tisztaso.hu) – akire áthárítaná rá a CBA
boltokba  kiszállítás  költségét  -  ne  maradjon  haszna,  ill.  pénze  a  sót  kiszállításra.  Emiatt  a
közveszély okozó megbízhatatlan CBA sóknál olcsóbb megbízható ellenőrzött,  gyógyszerkönyvi
tisztaságú NaCl konyhasó csak a fenti internetes címen, és az onnan ellátott bioboltokban kapható.
A CBA akadályozza a relatíve olcsóbb, patikai tisztaságú egészségvédő NaCl konyhasó árusítását,
és kálisóval mérgezett mindenféle veszélyesen szennyezett étkezési sókat árusít, amelyeket a hamis
feliratai és sokkal magasabb árai is sokkal jobbnak tüntetnek fel a patikakönyvi tisztaságú NaCl-nál.
 
Fentiekkel a CBA beszerzési igazgatója és vezetőtársai bűnsegédkeznek abban, hogy kormányaink
konyhasóhiányos, kálisóval mérgeztetett ételekkel, italokkal (Nemzeti Sócsökkentési Program), és
ARZÉNNEL és szennycsatornákkal szennyezett, fertőzött vízből készített ivóvízzel is rövidíthessék
a magyarok életét, hogy a nyugdíjbefizetéseinkből törleszthessék az elpazarolt hiteleiket, és hogy a
külföldiek elfoglalhassák a kipusztulásunk miatt kiürült ingatlanainkat. Ez a mérgezett sókat és a
szennyezett ivóvizeket jobbnak feltüntetés titkos oka. A Tóra és Talmud zsidó törvénykönyvek ma
is kötelezően előírják a nem zsidók ivóvizeit és ételeit mérgezéssel a zsidók helyi elszaporodásával
arányos véletlenszerűsített fajirtást. A rendőrök, ügyészek és bírák csak azzal foglalkozhatnak, hogy
ezeket (lásd a mellékelt PKKB végzést) a bűncselekményeket nem bűncselekménynek hazudják?!

Verőce, 2013. 08. 18.                               Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

www.tejfalussy.com

http://www.tisztaso.hu/
http://www.tejfalussy.com/


Melléklet

www.tejfalussy.com




