ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Formaldehyde/Formalin - - Πολύ τοξικό συστηματικό δηλητήριο και
καρκινογόνο.
Betapropiolactone - Τοξικό χημικό και καρκινογόνο. Μπορεί να προκαλέσει
θάνατο/μόνιμο τραυματισμό μετά από πολύ σύντομη έκθεση σε μικρές
ποσότητες. Διαβρωτική χημική ουσία.
Hexadecyltrimethylammonium bromide - Μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στο συκώτι, το καρδιαγγειακό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Μπορεί να προκαλέσει αναπαραγωγικά αποτελέσματα και γενετικές
ανωμαλίες.
Aluminum hydroxide, aluminum phosphate, and aluminum salts Neurotoxin. αργιλίου, φωσφορικό αργίλιο και άλατα αργιλίου - Νευροτοξίνη.
Κινδυνεύει για μακροχρόνια φλεγμονή/διόγκωση του εγκεφάλου,
νευρολογικές διαταραχές, αυτοάνοσες ασθένειες, Αλτσχάιμερ, άνοια και
αυτισμό. Διεισδύει στον εγκέφαλο όπου επιμένει επ 'αόριστον.
Thimerosal (mercury) - Neurotoxin. H️Θιμεροσάλη (υδράργυρος) Νευροτοξίνη. Προκαλεί κυτταρική βλάβη, μειώνει τη δραστηριότητα μείωσης
της οξείδωσης, τον κυτταρικό εκφυλισμό και τον κυτταρικό θάνατο.
Συνδέεται με νευρολογικές διαταραχές, Αλτσχάιμερ, άνοια και αυτισμό.
Polysorbate 80 & 20 - - Παραβιάζει το αιματοεγκεφαλικό φράγμα και φέρει
μαζί του αλουμίνιο, θυμεροσάλη και ιούς. επιτρέποντάς του να εισέλθει στον
εγκέφαλο.
Glutaraldehyde - Τοξική χημική ουσία που χρησιμοποιείται ως
απολυμαντικό για θερμοευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
Fetal Bovine Serum- Εμβρυϊκός ορός βοοειδών - Συλλέγεται από έμβρυα
βοοειδών (αγελάδων) που λαμβάνονται από έγκυες αγελάδες πριν από τη
σφαγή.
Human Diploid Fibroblast Cells - Ανθρώπινα διπλοειδή ινοβλάστη
κύτταρα - εμβρυϊκά κύτταρα που έχουν διακοπεί. Το ξένο DNA έχει την
ικανότητα να αλληλεπιδρά με το δικό μας.
African Green Monkey Kidney Cells - Νεφρικά κύτταρα αφρικανικού
πιθήκου-Μπορεί να μεταφέρει τον ιό που προκαλεί τον καρκίνο SV-40 και
έχει ήδη μολύνει περίπου 30 εκατομμύρια Αμερικανούς.
Acetone ασετόν - Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά, το συκώτι και
τα νεύρα.
E.Coli - Ναι, καλά διαβάσατε.

DNA from porcine (pig) Circovirus type1 - DNA από χοίρους (χοίρους)
Circovirus τύπου-1 Human embryonic lung cell cultures Ανθρώπινες
εμβρυϊκές καλλιέργειες πνευμονικών κυττάρων (από αποβληθέντα έμβρυα)
️ πορείτε να δείτε όλα αυτά τα συστατικά στον ιστότοπο των CDC.
Μ
Προτρέπω τον καθένα να κάνει τη δική του έρευνα. Αναζητήστε το MSDS για
αυτές τις χημικές ουσίες. Διαβάστε τις χιλιάδες μελέτες που έχουν
αξιολογηθεί από ομότιμους που έχουν αξιολογήσει τις βιολογικές συνέπειες
που μπορούν να έχουν αυτές οι χημικές ουσίες στο σώμα, ειδικά όταν
εγχέονται. Ακριβής έλεγχος των συστατικών του εμβολίου εδώ:
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excip
ient-table-2.pdf
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