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az általam határidőben benyűjtott ellentmondás (a feljelentéssel fellebbezés) alapján:

Mivel tilos a kétszeri adőztatás, az áita|am nem kért mintavételezésük díját szíveskedjenek az eddig általam is
befizetett élelmiszerlánc.felügyeleti díjból (adóból) fedezni. Ugyanis nem állapítottak meg élelmiszerbiztonság
veszé|yeztetést a termékemmel kapcsolatban. Sőt, fellebbezésként is, határidőben benyrijfra, mega|apozott
feljelentést tettem a magyar fogyasáók jogos védelmében. A NEBIH határozat felelősei ellen is, akik az ANTSZ
által kikényszerített konyhasóhiányos, káliumtuladagoló étkezésmegbetegítő, gyengítő, bárgyúsító, butító,
életrövidítő, ivarta|anítő, fajinó hatásáról felvilágosító általános reklámunkat próbálják bírságoltatni.

Ezifton is megismétlem: tíirhetetlen, hogy kálisót tarta|maző o|yan étkezési sókat árusítanak' amit a NÉBIH is
megenged, nem kifogásol, amelyeknek a feliratai a konyhasó helyett kálisóval sózást rek|ámozzák. Azza|, hogy a

kálium és nátrium kb. egyenlő arányban pótlása (VIVEGA, Bonosal)' vagy az ÁNrsz által újabban előírt
nátrium:kálium=0,43 arányban pótlása, s ehhez a konyhasó helyett kálisóval ,,sózás,, (BoNSALT stb.)
egészségvédő,egészségjavító, ,,kiegyensúlyozó hatású''! Népirtás, hogy tele lehetnek az é|e|miszer üzletek a nem
szabványos' megengedetten akármennyi kálisót tarta|maző étkezésisókkal és kálisóva| mérgezett egyéb
élelmiszerekkel, miközben onök az errő| felvilágosító általános reklámszövegünket akarjákmegbírságolni!!!

Az ,,A,G.I, Tiszta Só'' feliratain jogosan kifogásoljuk az ÁNTSZ által optimálisnak elhíresztelt napi max. 2 gramm

nátrium- és min. 4,7 gramm kálium bejuttatasos, a hiányos konyhasópótlás, és a kálium tuladagolás életrövidítő és
ivarta|anitó, fajirtó hatásait az ezeket százszéna|ékosan bizonyító Nobel díjas kutatók mérésieredményei és annak
a|apján, hogy valamennyi orvos és gyógyszerészt tudja, tanulta, hogy a több száz éve világszerte sikeresen
akalmazott infuziós Ringer oldat minden 1 litere, desáillált vizben oldott 9 gramm konyhasót' de csak 0,l2 gramm
káliumot juttat be a vérbe, mert ez az optimális , ez a győgyhatású, mivel a testnedvekben,, pl. vérelektrolitb an eZ a
természetes aránya ezeknek az anyagoknak. Tehát bizonyított csalás és hazugság az oETI-sek és ANTSZ-esek
részérő|, hogy egészségjavítónakbeszélik be a napi 5 grammnál kevesebb konyhasó (2 grammnál kevesebb
nátrium) fogyasztást és a napi 4,7 gramm több kálium pótlást, hogy mérgezőnek tüntetik fe| az ennél több
konyhasót és kevesebb káliumot pótlást (és a tisáa desztillált ivővizet is). oETI á|tal végeztetett hatás el|enőrző
mérésekkel is bizonyítható' de orvosi tankönyvekkel is, hogy az 1 órán belül vérbe juttatott l grammnál több
kálium már vesemérgező, a kétszerese pedig szívműködést rontó, EKG-t torzítő hatású is. (Az éhgyomorra ivott 1
liter Coca-Cola i'5 gramm káliumot juttat be I őrán belül a vérbe.) Tudatos népirtás ellen lépünk fe|.Közzéke||
tenni a helyes dózisokat, hogy a magyar emberek védekeáessenek. Mi ezttettuk, tesszük,,Jogos védelem'' (BTK)
és ,,Megbizás nélküli kárelhárítási üg5ruitel'' (PTK) keretében, miután felderítetttik a tudatos népirtást
szánszáza|ékosan bizonyitő hatás méréseketis, lásd www.tejfa1ussy.com, MEHNAM 470 és 550, Email-könyvek
és Videók' továbbá

www.tisztaso.hu!

Semmiféle tartozást nem ismerek el, viszont megkövetelem, hogy fizessék ki a megbízás nélküli kárelhárítási
ügyvitelt, figyelembe véve, hogy már eddig is több százezer magyar ember életétés természetes
szaporodóképességét védti'ik meg, mentettiik meg a, a.c.t, Tisáa só felirataival! Eáton kérem a NÉglH-et' hogy
az ORFKtegyenek aj,án|atot az ósszegére! Jelen vá|aszt megküldöm a fenti, korábbi feljelentés kiegészítéseként,
nak és a NEBIH vezetójének, csatolva aLázár János miniszterelnöki hivatal vezető minisáerhez címzett közérdekű
bejelentést (,,|azarjanoshoz.160204'') és annak két mellékletét (,,menzareformereink-I60203; kuriadarakp-stopsomenzaprogram.160l28j), és a hozzáinÍézett korábbi bejelentést (lazarjanoshoz151106).
Fentieket is közzétesszük közérdekű kárelhárításként a www.tejfalussy.com és www.tisztaso.hu honlapokon.
DolttBszEl"l VÁDGasrrDm.E
XFT'

Baja,2016.02.08

ó500

B:i: Znnl'j

ffoCuntH
G,+{\CVL

i'lr]i]ós u.

cnisott

8.

