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NYÍLT LEVÉL!

GYÓGYSZERÉSZEK AJÁNLJÁK A MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL KEVERT ÉTKEZÉSI SÓT

A 1036 Budapest III.  Lajos u. 113-121. számú társasházunk földszinti lift-ajtajaira kifüggesztett 
"american-muffin-tiszta-nacl-40218" iratjelű tájékoztatásunk (melléklet-1.) ellen egy gyógyszerész 
a  következő valótlan tartalmú kritikát  mellékelte  (melléklet-2.)  Levettem a liftajtókra ragasztott 
hitelrontó írását, és közlöm vele:

Tisztelt Gyógyszerész Úr!

Az üzletekben kálisót tartalmazó szabványsértő étkezési sókat is árusítanak , ill. az interneten is. 
Klinikán már 4 gramm kálisó dózis is a felére csökkentette 10-bõl 10 ember vizeletelválasztását és 
az  5,5  mmol/liter-mérgező  szintre  növelte  vérszérumuk  káliumtartalmát.  Kálisóval  mérgezett 
étkezési sók pl. Redi-só (gyógysó), Bonosal, biokoser BonSalt, Csökkentett nátriumtartalmú Sara 
Lee, Bad Ischler, Douwe Egberts, Vivega stb. Ezek népirtó vegyi fegyverek!

Mint Ön is tudja, az országos főgyógyszerészük megtiltotta a gyógyszertáraiknak, hogy tiszta NaCl 
konyhasót árusíthassanak. Azért, hogy naponta 2 gramm nátriumot + 4,7 gramm káliumot együnk. 
(Na/K=0,43!) „Szemmel ellenőrzött összetételű természetes só” "Himalája" sót is árusítanak! Mint 
tudja, természetes fényben ugyanúgy néz ki a kálisó, mint a konyhasó. Nincs olyan összetétel, hogy 
"tengeri só" vagy "bányasó". Tehát hamisak az ilyen sófeliratok! Az élő tengerek vizében kb. 30-
szor több oldott víznátrium van, mint vízoldott kálium. A tengervíz elpárolgásakor kb. 30-szor annyi 
NaCl  válik  ki,  mint  amennyi  KCl.  Egymás  feletti  sórétegek a  bányákban.  Külön medencékben 
nyerik  ki  őket  a  tengervíz  bepárló  üzemek.  Infúziónál  (lásd  Ringer-oldat)  és  étkezésnél  is  a 
víz/NaCl=110,  és  Na/K=30 dózisarány az  optimális  élettanilag.  Ilyen  a  természetes  arányuk az 
emberi testnedvekben (vérszérum, magzatvíz) is.

Mellékletek:

1. Tájékoztatás arról, hogy hol szerezhető be újra a „Garantáltan kálisómentes, gyógyszerkönyvi 
tisztaságú NaCl konyhasó”. (Kód: „american-muffin-tiszta-nacl-140218”) 

2. Dr. Jeszenői Norbert Gyógyszerész „Tisztelt Lakótársak!” címzésű „nyilvános figyelmeztetése” 
az üzletekben árusított valamennyi konyhasó ártalmatlanságáról.

Budapest, 2014. 02. 26. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
1036 Bp., Lajos u. 115. III. 18.
(www.tejfalussy.com)

Feljelentésként kapja az ORFK Panasziroda, az étkezési sók összetételét-hamisan megjelölõ 
személyek ellen! 
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Melléklet-1.

Újra beszerezhető a

GARANTÁLTAN 
KÁLISÓMENTES, 
GYÓGYSZERKÖNYVI 
TISZTASÁGÚ NaCl 
KONYHASÓ 
1./ 25 kg NaCl egyben, vagy dobozolva 25 x 1 
kg interneten is rendelhető postai utánvéttel a 
www.tisztaso.hu honlapon olvasható módokon.

2./ Az 1 kg-os sócsomagok az American Muffin 
CO. LTD, More 'n' More Kft. EHETED.HU nevű 
üzletében is kaphatók. (Cím: 1036 Budapest, 
Árpád fejedelem útja 80-81.)

Az 1 kg-os csomagokra rá van írva van a neves 
szívsebész akadémiai nagydoktor Prof. Dr. Papp 
Lajos által élettanilag optimálisként ajánlott víz 
: konyhasó : kálium pótlási (dózis-)arány/ok is!

Költség: az optimális dózisnál kb. 10 Ft/fő/nap. 
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Kód: american-muffin-tiszta-nacl-140218
Melléklet-2.
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Melléklet-3.
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