Professor Jean-Bernard FOURTILLAN

Chemisch ingenieur, Ereprofessor Therapeutische Chemie en Farmacokinetiek,
Deskundige Farmacoloog-Toxicoloog gespecialiseerd in Farmacokinetiek bij de AFSSAPS (nu ANSM)

Expertisecer*ficaat voor aluminiumhoudende vaccins
De afkondiging door de FDA in 1989, overgenomen door de WHO in 1996, van de Dosis
minimale Toxiciteit van voedingsaluminium, oraal, staten:

Minimaal Giftige Oral Aluminium Giftig, Oral :
1 mg / kg lichaamsgewicht / dag *.
Dit is een bevel van de WHO, bovenal wetten, die de toediening aan de mens
van alle vaccins die aluminium bevatten formeel verbieden. Dit komt omdat de
Minimale Giftige Dosis Aluminium langs orale weg werd berekend uit de waarde
van de Minimale Giftige Dosis gelijk aan 0,01 mg aluminium/kg lichaamsgewicht
voor orale absorptie (passage van het maag-darmkanaal naar het lichaam) gelijk
aan 1% van de oraal toegediende aluminiumdosis. Daarom:

Minimum dosis Toxiciteit van aluminium in vaccins: 0,01
mg / kg lichaamsgewicht
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Met dit expertisecertificaat kan elke persoon die drager is, voor
zichzelf of voor zijn kinderen, de toediening van alle vaccins die
aluminium bevatten weigeren omdat ze dodelijk zijn.
* : Deze Minimale Risicodosis werd bevestigd door 4 leden van de Nationale Academie voor
Geneeskunde, in het artikel in het Bulletin van de Académie nationale de Médecine van 26
juni 2012 (Pierre BEGUE, Marc GIRARD, Hervé BAZIN, Jean-François BACH - Les adjuvants
vaccinaux : quelle actualité en 2012 ? Bull. Acad. Natle Méd, 2012, 196, nr. 6, 1177-1181,
zitting van 26 juni 2012). Ze hebben er slecht gebruik van gemaakt, helaas voor alle
gevaccineerde mensen, slachtoffers van hun incompetentie.

Aangezien aluminium een dodelijk giftige drug is, is de toediening ervan aan mensen ten strengste verboden.
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Aangezien aluminium een dodelijk giftige drug is, is de toediening ervan aan mensen
ten strengste verboden.
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Expertisecertificaat voor aluminiumhoudende vaccins
De afkondiging door de FDA in 1989, overgenomen door de WHO in 1996, van de Dosis
Minimale Toxiciteit van voedingsaluminium, oraal, staten:
Minimaal Giftige Oral Aluminium Giftig, Oral :
1 mg / kg lichaamsgewicht / dag *.
Het is een WHO-gebod, vooral wetten, dat verbiedt
formeel de toediening aan de mens van alle vaccins die
aluminium. Omdat deze Minimale Giftige Mondelinge Dosis van Aluminium heeft
werd berekend op basis van de waarde van de minimale toxische dosis die gelijk is aan
0,01 mg
van aluminium/kg lichaamsgewicht voor orale absorptie
(doorgang van het maag-darmkanaal naar het lichaam) gelijk aan 1% van de
orale dosis aluminium. Als gevolg daarvan:
Minimum Toxische Dosis Aluminium in Vaccins:
0,01 mg / kg lichaamsgewicht
Gedaan te Poitiers, 20 november 2019.
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Met dit expertisecertificaat kan elke persoon die drager is
voor zichzelf of haar kinderen, om de administratie van alle
Aluminiumhoudende vaccins omdat ze dodelijk zijn.
*: Deze minimale risicodosis is bevestigd door 4 leden van de nationale academie van
Geneeskunde, in het artikel van het Bulletin van de Nationale Academie voor Geneeskunde van 26 juni 2012
(Pierre BEGUE, Marc GIRARD, Hervé BAZIN, Jean-François BACH - Vaccu-accessoires :
Wat is het nieuws in 2012? Onzin. Natle Med. academy, 2012, 196, n°6, 1177-1181,
zitting van 26ste, Parijs.
Juni 2012). Ze hebben het misbruikt, helaas voor alle mensen...
gevaccineerd, slachtoffers van hun incompetentie.
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