
pop 
(ojpetho, 2011.02.14 16:19) 

ez naponta reklam spam, ez nem a leg job so, 10 fajta so van, ne ved!Nem tudhatol mit tesz nek 
bele 

Válasz 

Parajd
(anikogyorgyi, 2011.02.13 08:24) 

"a PARAJD-i sóbánya"

Szerintem ez a só való a Magyar Embernek .

Válasz 

nem egészen tudom
(kicsodavagyok, 2011.02.12 17:18) 

A Patikusok a Bp.Hungaropharma ZRT Király u 12ből kapják.Hogy ott kiszolgálnak-e nem tudom, 
próbálja meg. 

Válasz 

natargonya
(kisegérke, 2011.02.12 17:11) 

Tisztelt Pontosítás.2010.12.11.
Az,hogy a káliumot hol termelik és hol raktározzák az nem érdekes.Az ami érdekes,hogy naponta 
mérgezik a népet.A kálium-klorid nagyon sok betegséget okoz.Ami sok-sok szenvedéssel jár,a 
légszomj szörnyű én is át éltem.Amikor nem kapsz rendesen oxigént és úgy érzed mint ha a fejed 
üresedne,az oxigén hatására.Lehet,hogy viccnek veszed,de sajnos nem az.Ha egyik nap úgy 
ébred fel, hogy szárad a szája nem kap levegőt, kapkod csak mint a hal, tátog akkor rájön,hogy 
igaz,amit a Kálium-Kloridról írnak.Ne legyen benne része nem kívánom,most,hogy semmi sót nem 
eszem kezdek jobban lenni. 

Válasz 

Szentes 
(Viziló, 2011.02.12 16:39) 

Tisztelt Ambrosius:Voltam a Patikában elsőre kaptam sót, de már 2011 02 11 a Tisztifőorvos le 
állította a Patikában vásárolható sót.A Patikus mondta,hogy van só, de nem adhatja ki.Internetes 
körlevelet kapott minden Patika és nem adhatja ki só 

Válasz 

Tanaisznak
(Házisárkány, 2010.12.15 21:13) 

Köszönöm a helyreigazítást. Igazad van. A bizalmatlanságom sajnos néha túlzó lehet. Paranoia? 
Lehet... Örülök ha én tévedtem. Sajnos sok a rossz tapasztalatom. 
Nem vádaskodni akartam, de a cégnév kihozta a bizalomvesztést belőlem.

Válasz 



Paranoia
(Tanaisz, 2010.12.15 09:14) 

Áldott feleim!
Érthető az aggodalom, és ez az alapja az önvédelmünk növelésének, de a patikák alapanyagnak 
tartják a tiszta NaCl-t, amit egyéb készítményekbe kevernek bele. Ha Káliumos készítményt 
csinálnak akkor tisztán keverik a Káliumot is. A lényeg hogy pontosan kell tudniuk miből mennyit 
kevernek. Az NaCl amit kapni lehet tiszta kálium mentes. És az hogy egy tescoban van üzlet csak 
azt jelenti hogy oda fizetik a bérleti díjat. A szabályzatuk nem engedi a nyersanyag árusítását, s 
ezért nem ad ki mindegyik patika NaCl-t, csak ahol nem tisztázott az hogy, melyik szabályt tartják 
be és melyiket nem. Igyekezzünk üralkodni paranoiánkont és tartózkodjunk azoktól a 
vádaskodásoktól amik nem biztosan űlnek, mert ha igaztalan a vád, az egész hullik vissza ránk.
Béke veletek! 

Válasz 

Érdekes...
(Házisárkány, 2010.12.14 19:41) 

Valóban érdekes ez a kapcsolat: jó só - TESCO - Alma Patika.... Már csak a kígyó hiányzik...
Nekem is fura így együtt. Vagy rosszul érzem?
De az írás többi része OK.
A gyógyszertári sónak van feltüntetett származási helye, vagy gyártója? (esetleg: MADE IN 
ENGLAND?)
Valaki cáfoljon, mert jó lenne! 

Válasz 

Dabas
( ácsmester, 2010.12.14 18:42) 

ambrosiusz! ez marketing fogás a patikának, akitöl a lét kaja a céged! mellesleg a só témába 
igazad van,csak ezzzel a tescoval elb.asztad! 

Válasz 

alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.12.13 09:06) 

Nekem minden gyanús ami a tescohoz kapcsolódik. 

Válasz 

Pontosítás
(Hunicillin, 2010.12.11 12:40) 

Elsősorban részvétemet szeretném kifejezni Ambrosiusnak, meggyilkolt édesapja miatt.

Másodsorban fontosnak tartom megjegyezni, hogy az ellenségünk nem a gyűlölet harcosai, vagy 
vérrel épített országuk, netán fekélyközpontjuk, a rabbitanács. Ezek csak végrehajtók, igaz nem 
kell őket feltétlenül imádni azért, amit tesznek.

Nem kell fókuszálni a gyűlöletet hamis célok felé. Nem Izrehell a legnagyobb KCl gyártó 
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/potash/mcs-2010-potas.pdf) bár a holttengeri 
karnallitból kitermelhető mennyiséggel az ötödikek a világon. Ez a űnszövetkezet teljesen 
behálózza a világot, és hatalmas gyárai vannak mindenütt. A legnagyobb európai KCl gyár az 
egyik fúhadiszállásukon, Angliában működik (http://www.klinge-chemicals.co.uk/grade.html)
Itt érdemes megfigyelni, hogy ÉLELMEZÉSI KCL-ot gyártanak. Hoppá! Milyen élelmiszerekbe, és 



kiébe teszik ezt a halálos mérget?

Még egy szempont. A bűnbandát irányító magasabb intelligencia nem hülye. A túlélők közé nem 
satnya, buzi, életképtelen egyedeket szeretne, hanem a javát. (Kápóink és génjeik sem sokan 
fognak ezért túlélni, remélem ez sokakat vígasztal - az elsatnyult, buzivá, drogossá vált zsidók 
mennek a lecsóba, csak az utolsó percig felhasználják őket)
Aki figyel, gondolkodik, cselekszik, megveszi és megteszi amit kell, annak igenis van esélye. 
Mindenki csak saját magát tudja halálra ítélni. Sokan vagyunk, akik hiába akarnak pl. segíteni 
szüleiken vízszűrővel, "jó nekik a csapvíz". Ha gyógyszertári sót adunk nekik, akkor "jó a bolti, 
évek óta ezt használom".
Az ősi törvényeket semmi sem írja felül.
"Segíts magadon, Isten is megsegít" Ámen. 

Válasz 
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