Étkezési só ár csalási ügyben közérdekű bejelentés a Hír TV Panaszkönyv Rovat
Szerkesztőihez, feljelentésként az ORFK-hoz (Kód: vivanatura-so-ara-170509flj)
Tisztelt Uram!
Az mitől van, hogy a vivanaturás patika tisztaságú só 1kg 3000 Ft míg a tisztaso honlapon egy másik tiszta só alig 500 Ft
1 kg?
http://www.tisztaforras.eu/webaruhaz/viva-natura-patikai-tisztasagu-so-250g
http://www.tisztaso.hu/webshop/tiszta-so-25x1kg-kartondobozban
üdvözlettel,
Dénes
feladó:Dénes . . . . <. . . . . . @gmail.com>
címzett:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
dátum:2017. május 9. 10:31
tárgy:tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További információ
Tisztelt Kérdező!

Azért, amiért a patkányméreg kálisót "egészségvédő Star kosher
tanúsítványos BONSALT jósóként" több mint 10.000,-Ft-ért is lehet
árusítani, miközben az akkreditált hazai gyógyszerlaboratóriumban is
ellenőrzött gyógyszerkönyvi tisztaságú „Á.G.I. Tiszta só”-ról a HÍR TVben is elhíresztelték, hogy az alig több mint 500 forintos áron árusítása
"rendőrségre tartozó bűncselekmény"!
Tisztelettel:
Tejfalussy András
Melléklet:
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)
feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Dénes . . . . <. . . . . . .@gmail.com>
"weixl.varhegyi.laszlo" <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
másolatot kap:
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>
titkos másolat:"tiszta.nacl@gmail.com (Google Docs)" <tiszta.nacl@gmail.com>
dátum:2017. május 9. 12:11
tárgy:Re: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com
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Bűnügyi bizonyíték:

Verőce, 2017. május 29.
Jogos védelemként (Btk.) megbízás nélküli egészségvédelmi kárelhárítás keretében (Ptk.) benyújtja:
Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök hatásméréstudományi feltaláló
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408
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Tisztelt Uram!
Ez akkor azt jelenti, hogy a Jakab István által árult (aki dr. Weixl régi barátja) tiszta só átverés vagy jó minőségű csak
ennyire felárazta?
Üdvözlettel
Dénes
feladó: Dénes . . . . . . ..@gmail.com< . . . . . . .@gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. május 9. 12:51
tárgy:Válasz: Re: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További információ

Tisztelt . . . . . . Dénes Úr!
Nem tudom ki „árazhatta fel” 3000,-Ft/kg szintre a gyógyszertári konyhasót. Azt sem tudom, hogy melyik
rabbi adott kosher tanúsítványt a kb. 10.000 Ft/kg áron árusított patkányméreg kálisó BONSALT-hoz. Ezek a
kérdések a rendőrségre tartoznak. Weixl Várhegyi László természetgyógyász doktornak biztosan nincs köze
a felárazáshoz. Én sem tudtam róla. Lehet, hogy Jakab István se tudott róla és "vegyszerbolti nátriumkloridot" árusítanak, aminek kb. 3000 Ft/kg az ára! Sosem fog kiderülni, miután a rendőrségi vezetőink
évtizedek óta fedezik a kálisóval népirtást? A hazai gyógyszertárakban sem drágább 600 Ft-nál 1 kg
gyógyszerkönyvi tisztaságú só. Újra kapható, nemrég vásároltam belőle!
Egy biztos: a gyógyszertárakat is ellátó hazai cég saját akkreditált gyógyszer laboratóriumában is ellenőrzött
„Á.G.I Tiszta só”-ban sosem lehet mérgező mennyiségű kálisó! Még egyszer köszönöm, hogy felhívta a
problémára a figyelmünket.
Üdv, Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
címzett:
guzsvann@budapest.police.hu
"info@hirtv.net" <info@hirtv.net>;
másolatot kap:"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>
titkos másolat: . . .
dátum:2017. május 9. 22:27
tárgy:Re: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com

Továbbküldés-1
feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Dénes Kováts <kovats2010@gmail.com>
dátum:2017. május 9. 22:38
tárgy:Fwd: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com
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Megkérdeztem és elég fura "választ" adott: Kitérő választ adott, nem akarta megmondani az igazi okát...
"Ez fontos.?Az nem tünt fel, hogy mi propagáljuk weixlt?Ne válaszolj."

feladó:Dénes . . . . .<. . . . . . . . . @gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. május 11. 6:48
tárgy:Re: Re: Fwd: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További információ

Kedves Laci!
Légy szíves mutasd be az "Á.G.I. Tiszta sót" is a következő beszélgetésen, felolvasva a rajta szereplő
szakvéleményeinket és felhívva a figyelmet a hatásmérési bizonyítékokat tartalmazó www.tejfalussy.com
honlapra! Egyébként az lehet a veled folytatott beszélgetések eredménye, hogy hitelteleníti ezt a sót.
Ugyanis a pénzes vásárlók abban bízva, hogy biztosan jobb kell legyen a hasonló elnevezésű termékek
közül ami sokkal magasabb áron árusítható, majd inkább a magasabb árú sókat fogják vásárolni, Pedig
tudtommal csak az "Á.G.I. Tiszta só"-t ellenőrzi folyamatosan hazai akkreditál gyógyszerlaboratórium is, s
emiatt jelenleg ez a legbiztonságosabb tiszta nátrium-klorid étkezési só! Tulajdonképpen kétféle só van: a
biztonságosan tiszta nátrium-klorid, meg a többi. Emlékeztess arra, hogy a nyírtassi sócsomagoló cég
azonos feliratú étkezési sói hol 100% kálisóból, hol 100% nátrium-klorid konyhasóból álltak, amit az én
bejelentésemre indult vizsgálatával leplezett le a NÉBIH!
Üdv, András

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"weixl.varhegyi.laszlo" <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>
Dénes . . . . . . <. . . . . . . .@gmail.com>;
másolatot kap:
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>
titkos másolat:"tiszta.nacl@gmail.com (Google Docs)" <tiszta.nacl@gmail.com>
dátum:2017. május 11. 13:19
tárgy:Fwd: Re: Fwd: tisztasó vs vivanatura-s nacl
küldő:gmail.com
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