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Tisztelt Vitamin Király!
A dr.Berg sóval kapcsolatos anyagához szeretnék néhány észrevételt
hozzáfűzni. Nagyon nem stimmel valami az 1000 mili grammall kapcsolatos
előírással,ugyanis az napi 1 grammot jelentene. Az óvodások napi adagja is
ennek a többszöröse az ÁNTSZ-től kapott információk szerint. Dr.Issekutz
Béla anyagában amit az orvos társadalom vagy negyven éven át bibliaként
használt.5-15 gramm az a mennyiség ami biztosítja a szervezetünk számára
szükséges biokémiai egyensúlyt. Szeretek a dolgokról meggyőződni, ezért
bevizsgáltattam egy napig gyűjtött vizeletből a nátrium klorid kiürülést,ami
igen csak igazolta Issekutz doktor által javasolt számadatokat,ugyanis 14
gramm volt a labor vizsgálat eredménye. Amennyiben több só ürül ki a
szervezetből mint amennyit beviszünk számtalan egészség károsodást
okoz,pl a csontritkulást.Ezt csak azért írtam le,hogy gondolják meg jobban
mielőtt közzé tesznek egy ilyen anyagot ami sok embert félrevezethet.
Befejezésül még annyit ha a sóról többet akarnak megtudni ,keressék fel
Tejfalusy András honlapját és mindenről pontos információt kaphatnak.
Mióta napi rendszerességgel tiszta sót fogyasztok 10-15 gramm,a vérnyomás
értékem 125/78 szintre állt be,ami nem rossz mivel 62 éves múltam.
Tisztelettel Kövesi Károly
2016. július 8. 19:01 Vitaminkirály Üzlet írta, <vitamininfo@vitaminkiraly.hu>:
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Ha az E-mail nem jelenik meg megfelelően, kérjük kattintson ide...

A nátrium (só) mítosz
Dr. Berg ebben a videóban a nátrium (só) fontosságáról beszél.
A nátrium egy alapvető ásványi anyag, nélküle hyponatraemia alakulhat ki (alacsony
nátriumszint a vérben). Ha túl sok vizet iszol, és mellé kevés sót fogyasztasz, ez veszélyes lehet
a szívműködésedre nézve.
De pontosan hogy is van ez? Erről beszél a mai videójában.

A videó megtekintéséhez kattints>>>
(a videó dr. Berg engedélyével magyar nyelvű felirattal látható)
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Hozzad magad csúcsformába TERMÉSZETESEN!
Mi az, ami úgy tölti fel a szervezeted mikrotápanyagokkal, vitaminokkal,
enzimekkel, ásványi anyagokkal, rostokkal és immunerősítő anyagokkal, hogy
közben biotermesztésű vagy vadon termett növényeket használ fel?
Ízlelj meg egy kitűnő ízű, tökéletes tápanyagot, mely zöldségek, gyümölcsök
és gyógynövények keveréke.

Több mint 40 féle növény egy dobozban? Igen, itt van >>>

HIMALÁJA SÓ
Pakisztán "ajándéka"
Több, mint 200 millió éves érintetlen,
szennyeződés mentes területről származik. –
84 féle ásványi anyagot és nyomelemet
tartalmaz.

Himalája só (rózsaszín) >>>
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Várjuk személyesen is üzleteinkben:
Vitaminkirály Szaküzlet, Blaha Lujza tér közelében
1088 Budapest, Rákóczi út 25. (bejárat a Vas utca felől)
Tel.: +36 1 318 9190, +36 30 609 9838
Nyitva tartás: H-P 10-19 óráig, Szo: 10-15 óráig, V: zárva
Vitaminkirály Szaküzlet, Nyugati pályaudvar közelében
1055 Budapest, Szent István körút 29.
Tel.: +36 1 329 7487, +36 30 331 9081
Nyitva tartás: H-P 10-19 óráig, Szo-V: zárva
Vitaminkirály Szaküzlet és Bemutatóterem
1078 Budapest, Murányi utca 21.
Tel.: +36 30 482 8332
Nyitva tartás: H-P 8:00-15:30
Tanácsadás: 15:30-21:00 (előzetes egyeztetéssel)
Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, kattintson ide!
Adatvédelmi Engedélyszám: NAIH-72734/2014.

Verőce, 2016. 07. 23. Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárító ügyvitel
(Ptk.) keretében, mint nyilvános közérdekű bejelentés és feljelentést is, a miniszterelnök Orbán
Viktorhoz benyújtja: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha
Edit), 2061 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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