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Kedves Máté Júlianna Úrhölgy!
Ön kifogásolta az egészségességet államilag garantáló Magyar Szabvány követelményeit túlteljesítő,
garantáltan egészséges „Á.G.I. Tiszta só” étkezési só életvédelmi feliratait, ezt ezért címezem Önhöz:
Kérem, hogy az Á.G.I. (nagytisztaságú, a gyógyszerkönyvi tisztaságú 25 kg-os nátrium-klorid konyhasó
termékből 1 kg-osra átcsomagolt) étkezési konyhasón szereplő, általános reklámként megjelenített
szakértői véleményeinket tekintsék valamennyi olyan élelmiszernél tudományosan bizonyítottnak,
amelyikben víz és vagy konyhasó és vagy nátrium és vagy kálium és vagy klorid van. Ugyanis ezen
anyagok testnedvekben lévő természetes arányai és az ennek megfelelő Ringer infúziós oldat bevált
dózisarányai cáfolhatatlan tudományos bizonyítékot képeznek. Ezt tudományosan nem cáfolhatják meg
olyan statisztikai felmérések, amelyek nem valamennyi hatást veszik figyelembe, amikor az ezeknek
megfelelő konyhasó dózist hibáztatják magas vérnyomást okozóként, és ezért az ilyen a konyhasó dózis
csökkentését engedik csak ajánlani, nem engedve felhívni a figyelmet a nátrium hiányos és vagy kálium
túladagoló táplálkozás, 1950-ben Nobel-díjat kapott tudományos kutatók konkrét nátrium-és kálium
dózis-hatás-méréseivel - tudományosan ilyen módon is - általánosan bizonyított magas vérnyomás
okozó, vese-és szívmérgező, nemi jelleg torzító, ivartalanító, azaz életrövidítő, fajirtó hatásaira.
A szakértői véleményünket tekintsék olyan termékfeliratnak, ami jogos védelmet valósít meg azáltal,
hogy felhívja a magyar fogyasztók figyelmét ezen anyagok egészséges ember testnedveiben, pl. a
vérszérumában természetes optimális arányára, aminek a nagytisztaságú desztillált víz alapú Ringer
infúziós oldatnál előírt dózisarányok is megfelelnek. Arra, hogy ezen anyagok étkezési pótlása is akkor
optimális, ha a Ringer infúziós oldat dózisarányai szerinti. Továbbá arra, hogy ezeknek az anyagoknak a
Ringer-oldat dózisarányaitól nagymértékben eltérő dózisokkal pótlását ajánlással veszélyeztetik a
testnedvek, a vérszérumban csak ezekből az anyagokból lévő, ún. „vérelektrolit” optimális víz, nátrium,
kálium és klorid arányai stabilitását, tehát közveszélyt okoznak. Mindegyik „különleges étkezési só”
közveszélyes, amelyikben 3%-nál több kálisó van a nátrium-klorid konyhasó mellett. Például a
gyógysóként engedélyezett REDI Só, VIVEGA, BONOSAL, BONSALT, Norbi Update, a
Nyírtassi, a Sara-Lee, a Compact Douwe Egberts, a Horváth Rozi, a Bad Ischler stb. HAMIS
feliratos, Önök által bevizsgálni elfelejtett (és vagy a vizsgálat mintavételi időszakában Önök elől
elrejtett ?) csalással engedélyezett, szabványsértő, vagyis nyilvánvalóan ártalmas „étkezési sók”.
Kérem, hogy szíveskedjenek ezt az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK Rendelete 15. cikke
szerinti bejelentési kérelemnek is tekinteni, s a 16. cikk szerinti illetékes Hatóságként az Európai
Uniós Bizottságához is továbbíttatni, lehetőleg a fentieket megerősítő saját állásfoglalásukkal együtt*.
EZÚTON BEJELENTEM ENGEDÉLYEZÉSRE A MELLÉKELT MÁSIK TERMÉKFELIRAT VÁLTOZATOT
IS (iratjele: segitshogytegedissegitesenek140814, közzétéve: www.tejfalussy.com és www.tisztaso.hu)
Budapest, 201-10-11. Tisztelettel:

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), az egészségromlási problémák okait kinyomozó
és a kárelhárítási megoldásokkal együtt PTK megbízás nélküli ügyvitel keretében közzétevő mérnök
feltaláló, H-1036 Budapest, Lajos u. 115., tejfalussy.andras42@gmail.com, +36 20 219 1408,

*Ehhez, tájékoztatásul Önnek is megküldöm az ügyben megírt bírósági kereset tervezemet, az iratjele:
allamifoldarverezessum-orbanviktornak-151010-EVA-BARKI.doc, ezt is szíveskedjék áttanulmányozni!
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