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A Coca Colával bejuttatott többletkálium is veszélyezteti a veseműködést és szívműködést 

Miért engedik meg, hogy minden 1 liter Coca Cola 1,5 gramm kálium juttasson be éhgyomorra is?

Amikor az OÉTI által végeztetett klinikai hatásvizsgáló kísérlet során fél liter vízben oldva 0,88 
gramm káliumot itattak meg (2 grammnyi REDI-sóval), emiatt kb. fél óra múlva az addigi felére 
csökkent a vizeletkiválasztás és még öt óra elteltével is ugyanennyire rontotta a veseműködést:

   

Amikor pedig éhgyomorra 1,76 gramm káliumot itattak meg (4 grammnyi REDI-sóval), kb fél óra 
múltán szívműködést is rontóra (5,0 millival/liter fölé) emelkedett a vérszémum káliumtartalma és 
kb. másfél órán át fölötte maradt.

1./16 oldal, 2016-11-05, Iratjel: kozveszelyeselelmiszertermekek161105



A „kálium hiány megelőzése” címén bevetetett 8 db. Kálium Retard tabletta összesen 4 grammnyi 
káliumtartamától, ami csak 8 óra alatt szivárgott ki a tablettákból, 6-ból 5 embernek megfájdult a 
gyomra, akik közül az egyiknél kálium túladagolás miatti gyomorfal károsodást állapítottak meg.
Szakértők ugyanilyen eredménnyel ellenőrizték a a fenti hatás mérések dokumentumait a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságán és az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben. Lásd az 
alábbi dokumentumait:

2./16 oldal, 2016-11-05, Iratjel: kozveszelyeselelmiszertermekek161105



3./16 oldal, 2016-11-05, Iratjel: kozveszelyeselelmiszertermekek161105



4./16 oldal, 2016-11-05, Iratjel: kozveszelyeselelmiszertermekek161105



5./16 oldal, 2016-11-05, Iratjel: kozveszelyeselelmiszertermekek161105



Valamennyi orvos és asszisztens kell tudja, ugyanis tanulta, hogy szájon át, 24 óra alatt részletekben
bejuttatva is rontja a szívműködést az 5 vagy 8 grammnál több kálisó, vagyis az abban lévő  2,2, ill. 
3,5 grammnál több kálium és hogy a vérbe 1 órán belül akárhonnan bejutó 20 vagy 40 maequialens-
nél (0,8 vagy 1,6 grammnál) több kálium is veszélyesen mérgező, hyperkalaemiát előidéző hatású:
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Valamennyi élelmiszeren fel kell tüntetni, hogy 1 órán belül bejutva mennyi kálium nem mérgező.
Az Országos Mérésügyi Hivatal vezető szakértőjének is ez a véleménye, és a Budapesti Műszaki 
Egyetem Méréstechnikai Tanszékét vezető professzornak is, amiről ugyancsak mellékelem az 
emlékeztetőket: 
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Véletlenszerűsített népirtásban, emberiség elleni bűncselekménynek tekintem, hogy miután ezeket a
természeti és hatásmérési bizonyítékokat is a tudomására hoztam a „Nemzeti Élelmiszer-biztonsági 
Hatóságnak”, a NÉBIH-nek, ezek vezetői azután sem korlátozták a Coca Cola és az egyéb ételek és 
italok káliumtartalmát úgy, hogy egészen biztos veszélytelen legyen. Annyira kellene korlátozniuk, 
széleskörű felvilágosítás mellett, hogy akkor se okozhasson mérgező káliumtúladagolást a szokásos 
mennyiségük, amikor éhgyomorra fogyasztják el, és emiatt akár egy órán belül is bejuthat a kálium-
tartalmuk a vérbe. 

Már sokadszor kezdeményeztem az Országgyűlésnél is a káliumtúladagolás, a Fekete Angyal néven
elhíresült tömeggyilkos ápolónő kivégzési módszere élelmiszerekkel alkalmazásának a büntetőjogi 
szankcionálását az Országgyűlésnél, de – kivéve dr. Kovács Pált, aki interpellált is, de az elkövető 
miniszterek a szokásos „antiszemitázásukkal” megakadályozták a parlamenti bizottsági vizsgálatot 
– s azóta, nyilván emiatt, egyik párt egyik képviselője sem volt hajlandó ténylegesen felvállalni a 
leleplezésben való közreműködést, ill. ezeknek a pártoknak a velünk egyetértő szakértői, pl. dr. 
Mikola István sem, lásd melléklet.

Melléklet:   
A NÉBIH 02.4/2008-12/2015 HATÁROZATÁNAK A HAMISSÁGÁT 100%-OSAN BIZONYÍTÓ 
KORÁBBI ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY
Ügykód: nebihesekSOcsalasaiteleplezes150924

Jogos  védelemként  és  jogos  önvédelemként (Btk.)  és  megbízás  nélküli  kárelhárításként  (Ptk.), a  terroristákat
bűnpártoló hivatalnokok elleni közérdekű bejelentésként küldi, és közzé is teszi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök hatásmérés tudományi
szakértő,  e  téren  számos  nemzetközi  szabadalmat  elnyert  feltaláló,  (korábban  megbízott  országgyűlési  és
önkormányzati  szakértő),  Magyarország,  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71., www.tejfalussy.com,
tudományos.rendőrség.pjt@gmail.com, +36 20 2181408.

Utóirat, az ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG- és LÁZÁR JÁNOS miniszterelnökség vezető miniszterhez:

Ezt, a NÉBIH-hez intézett nyilvános közérdekű bejelentésként a miniszterelnökséget vezető Lázár 
János miniszternek küldöm meg. Ugyanis a NÉBIH és Fazekas Sándor FM miniszter válaszra sem 
méltatja az ügyben tett javaslatokat és bejelentéseket, amióta az előző bejelentésem alapján kiderült,
hogy egy Nyírtassi cég kálisót is árusított étkezési sóként. Az egyik ugyanolyan feliratú csomagba 
tiszta kálisót tettek, a másikba meg tiszta konyhasót, ami bizonyíték a véletlenszerűsített népirtásra. 
Valószínűleg megsértődtek, miután kifogásoltam, hogy azzal mentegették a népirtó nyirtassiakat, 
hogy csak az állatoknak nyalósóként árusítani szokott kálisót töltötték be az embereknek árusított 
konyhasó csomagjába. A NÉBIH-esek kihasználta az országos botrányt arra, hogy az állatokra is 
életveszélyes kálisóról azt hitessék el, hogy jobb, mint a korábbi konyhasó. (Valójában az állatok 
nyalósóiban is legalább 97%-nak kellene lennie konyhasónak. Attól is beteg a ló vagy tehén, hogy a
tavaszi fűben több a kálium!) Van még, aki ezt a rendszert alkotmányos jogállamnak meri nevezni?

Verőce, 2016. november 5.

                                                                             
 / Tejfalussy András /
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