
Visste du detta om fl uor?
• Natriumfl uorid är klassifi cerat tillsammans med arsenik och cya-

nid som ett farligt gift och är den enskilt största ingrediensen i 
råttgift.

• Fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i 
koncentrationslägren för att dumma ner och minska viljekraften 
hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare.

• Vetenskapliga studier visar att fl uor i små frekventa doser orsakar 
missväxt, fosterskador sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, 
åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-
kapaciteten.

• Fluor skadar DNA, minskar fertiliteten hos män och sänker 
IQ-nivåerna hos människor. 

• Det fi nns påvisade samband mellan fl uor – ADHD, autism, och 
andra former av utvecklingsstörningar.

• Fluor ansågs i USA som ett miljögift och fi ck inte dumpas i sjöar 
eller fl oder. En bättre lösning ansågs vara att tillsätta det i dricks-
vattnet(!).

• Effekten av fl uor på sköldkörteln, som reglerar ämnesomsätt-
ningen, kan orsaka ändlösa problem i hela kroppen och en rap-
port från 1955 i New England Journal of Medicine visade en 400-
procentig ökning av sköldkörtelcancer i San Francisco under den 
period dess vatten blev fl uoriserat.

• Fluor är en avfallsprodukt från aluminiumindustrin. Nu fi nns det i 
många dricksvattenförråd (med planer på fortsatt expansion) och 
nästan i varje tandkrämsmärke! 

• En studie vid University of Toronto upptäckte att fl uor ”ändrade 
den grundläggande arkitekturen i det mänskliga skelettet”.
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För den som är intresserad av att själva ta reda på riktigheten i 
ovan presenterad fakta rekommenderas att googla: ”Fluoride de-
ception”, ”fl uor”, ”hälsa gift” och ”fl uoride poison”. Eller besöka 
<www.fl uoridealert.org>.

”Fluorering är det största fallet av 
vetenskapligt bedrägeri i detta århundrade, 
om inte i alla tider.”

Ph.D Robert Carton, toxikolog och f.d. forskare på 
US Environmental Protection Agency (EPA)

Idag har man slutat med att tillsätta fl uor i dricksvatten i Sverige, det 
förekommer dock naturligt. Det tillsätts även i fl askvatten (med eller 
utan kolsyra) läsk och te. Man bör ställa sig frågan om det är motive-
rat att använda tandhygieniska produkter med fl uor när det fi nns så 
många vetenskapliga belägg för att fl uor är skadligt. 

Ytterligare en fråga man bör ställa sig är vem som ligger bakom den-
na massiva fl uor-kampanj och varför?

För den som är intresserad av att ta reda på detta rekommende-
ras google-klippet The Hidden Agenda: The Fluoride Deception med 
dr. Monteith.

Detta informationsmaterial är sammanställt av Föreningen Cui Bono i Göteborg.
Vi rekommenderar att du själv söker information och bildar dig en egen uppfattning i denna fråga.
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