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KÖZZÉTETT BÜNTETŐ FELJELENTÉS A FELERÉSZBEN MÉRGEZŐ KÁLISÓT TARTALMAZÓ „VIVEGÁT”
EGÉSZSÉGVÉDŐ ÉLELMISZERKÉNT SZABADALMAZTATÓ ÉS REKLÁMOZÓ GYÓGYSZERÉSZNŐ ÉS
A MÉDIA (FELELŐSÖK) ELLEN, A NEMZETI ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI HATÓSÁG VEZETŐJÉHEZ
Az alábbi szakvélemény nyilvános feljelentés is a VIVEGA-t egészségvédő élelmiszerként reklámozó személyek ellen.
Egy izraeli tudós szerint, 2050-re nem lesz nemzőképes nyugati férfi. A mérgező káliummal műtrágyázás és ételízesítés,
pl. a VIVEGA az eltitkolt tényleges oka. 1950-ben Nobel díjat kapott 3 biológus kutató, akik hatásmérésekkel is
bebizonyították a mérgező kálium magas vérnyomást is előidéző, életrövidítő és ivartalanító, nemi jelleg torzító
hatásait. Kivégző méreg a kálisó. A VIVEGA találmánynak az a lényege, hogy fűszerekkel elfedi a kálisó mérgezőségét
jelző maró, csípős méreg ízt. Azért 2050-re valószínűsítik a kipusztulást, mert a mérgezettek negyedik nemzedékének
torzul el véglegesen a spermiuma, és a generatív szövetei és szervei. Vagyis megalapozottan valószínűsíthették 2050-re
az izraeli tudósok valamennyi magyar nemzőképtelenné válását. A kálisóval műtrágyázás, az Izrael állami Star kosher
tanúsítvánnyal étkezési sóként árusított BONSALT kálisó és patkányméreg kálisóval kevert étkezési sók a valódi okai,
pl. a VIVEGA is. A méregdrága VIVEGA nem helyreállítja, hanem végzetesen elrontja a testnedvek nátrium:kálium
arányát, ami optimális esetben 30, lásd a Ringer infúzió dózisarányait. A VIVEGA esetében kb. 1 a nátrium:kálium
arány, ilyen arány a hullák testnedveiben lesz, miután az elhalt sejtekből beszabadult a sejtközi folyadékokba a sok
kálium! Az izraeli tudós állásfoglalását, a gyógyító Ringer oldat élettanilag optimális nátrium:kálium dózisarányát, a
mérgező kálium népirtó hatását egyértelműen bebizonyító biológiai hatásmérések eredményeit is, lásd:
HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com, 101. email könyv és 10. Videó.
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