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Ismételt közérdekű bejelentés, Orbán Viktor miniszterelnökhöz, a korrupt egészségügyeseik ellen
A Parajdi sók közül is csak az újrakristályosítással tisztított NaCl konyhasó lehet megbízhatóan
káliummentes. Ezért is, a Parajdiak az általuk újrakristályosítotthoz képest, kb. harmadáron árulják
a nem újrakristályosított sóikat! Egy árjegyzékük szerint, 30 dkg újrakristályosított sót 590 Ft-ért
adnak, annyiért amennyiért a több mint háromszor annyi súlyú, 1 kg-nyi nem újrakristályosított sót
árusítják! A hazai üzletekben és az interneten is szabad(láb)on ajánlhatnak konyhasó helyett tiszta
kálisót (Bonsalt-ot). A kálisó vesemérgező is. A vesebetegek halálát okozhatja. Csalt a NÉBIH,
amikor azt állította (a honlapján), hogy a nyirtassiak megengedetten árusítanak az állatok ételei
sózására is KCl kálisót. A kálisó konyhasó pótlóként alkalmazása minden tekintetben mérés
ellenes, aljas csalás. Az elősegítői, megengedői, miniszterek. Államtitkárok, orvosok és
élelmiszer ellenőrök vagy teljességgel hozzá nem értőek és vagy fajirtásban érdekelt korrupt
tömeggyilkosok? A kálisó nem csak vesemérgező. Szívmérgező, keringésrontó, idegméreg, butító,
izomgyengítő, daganatkeltő, ivartalanító stb. is. A hatásait lásd a www.tejfalussy.com honlapomon
közzétett hatás-mérési dokumentumokban. Én jelenleg már csak a Hungaropharma
Gyógyszertárellátó Központ saját akkreditált laboratóriuma által is ellenőrzött Salinen NaCl
konyhasó gyógyszerkönyvi tisztaságát látom megbízhatónak. A Hungaropharma által is ellenőrzött
gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóról lásd a www.tisztaso.hu honlapot. Egyébként nem
érdemes a család életének a kockáztatásával a só árán spórolni! Egy felnőtt 1 napos 15-25 gramm
NaCl konyhasó szükségletének a biztonságosan tiszta NaCl konyhasóval kielégítése is csak
mindössze kb. 10 Ft.
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