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Az ANONYMUS Családorvosi Havilap szerint, lásd Dr. Rigó János Országos Dietetikai Intézeti igazgató „A
nátrium-kálium arány jelentősége a magas vérnyomásban szerepe” c. cikkét (99. március, VII. Évf. 3. szám),
a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége úgy foglalt állást, hogy a magyarok kálisóval sózzanak, a tiszta
konyhasó helyett, hogy napi legfeljebb 4 gramm konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot együnk, igyunk:
VIVEGA-reklám:

Önök hatásmérési kalibrálási csalások és egészségügyi statisztikai felmérési csalások alapján szervezték meg
a konyhasópótlás életveszélyesre csökkentésére és a „sós íz” patkányméreg kálisóval pótlására felbiztatást:

A Népszabadság lap „A komisz só” cikkéből (2002. nov. 15. )

1950-ben Nobel díjas mellékvesekéreg kutatók mérései is tanúsítják a káliumtúladagoló, konyhasóhiányos
étkezés vérbesűrítéssel vérnyomás fokozó és nemi jelleg torzító hatását („Technika a Biológiában 8”., 1976.).
Ma már a magyarok megtévesztéséhez, „méregdrágán”, izraeli „Star kóser tanúsítványos BONSALT” (jósó)
étkezési sóként” is, konyhasómentes, patkányméreg kálisót árusíthatnak! Ez az eltitkolt, tényleges oka, hogy
az izraeli Haarec lapban is, 2050-re, a magyar férfiak teljesen nemzőképtelenné válását is valószínűsíthették!
A szív számára, étkezéssel bejuttatva is, az infúziós Ringer fiziológiás sóoldat szerinti víz, konyhasó és
kálium dózisok optimálisak. Például a napi 3 liter Ringer infúzióval, tiszta desztillált vízben feloldva, 27
gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. A vese káliumtöbblet eltávolító
képességét az egy órán belül vérbejutó 1,6 gramm kálium is meghaladja, s ez veszélyezteti a szívműködést
is, lásd „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia” (Medicina Könyvkiadó, Budapest).
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