
CSAK VÁLTOZATLAN SZÖVEGGEL TERJESZTHETŐ!

KORMÁNYPOLITIKA! A  magyarok  létszámát  mérgeket,  vírusokat  bejuttató  hiányosan  tisztított 
ivóvizekkel,  és  mérgező  káliumtartalmú,  konyhasóhiányos  ételekkel  csökkentik.  Betegítenek  és 
akadályozzák a gyógyulást és szaporodást.  A „kihaltak” nyugdíjbefizetéseit eltulajdonítják és a kiürült 
ingatlanokat eladják „letelepülő” idegeneknek. A népirtáson és hazaáruláson gazdagodó  „bűnözőelittel” 
szemben HAZÁNK megvédéséhez elsősorban az kell, hogy valamennyi magyar  tudja, higgye és harciasan 
terjessze:  MAGYARVÉDŐK! Életrövidítő és szaporodásgátló (buzisító) CSALÁS a kevés konyhasó és több 
kálium fogyasztásra felbiztató „Reformkonyha”, „STOP SÓ”, „Menzareform”, „Chipsadó” !!! Gyógyhatású, 
ártalmatlan a desztillált ivóvíz, napi 5 grammnál több konyhasó és 4,7 grammnál kevesebb kálium! Pl. a 
RINGER infúzióval napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és csak 0,36 gramm káliumot adnak 
be!  Nézd  meg  a  konkrét  hatás  mérési  bizonyítékokat:  www.tejfalussy.com/  Hihető  Magazin,  Videó, 
Jogjavítás,  Email  könyvek,  MEHNAM és  „régi  honlapok”!  ADD TOVÁBB legalább  tíz  magyarnak!  (Kód: 
magyarvedo-170509-10x)
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Verőce, 2017. május 9. Felelősséggel közzétette: Tejfalussy András oknyomozó mérnök méréstani szakértő 
(Iratjel: magyarvedo-170509-10x)
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