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koncentrationslägren för att dumma ner och minska viljekraften
hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare.
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• Vetenskapliga studier visar att ﬂuor i små frekventa doser orsakar
missväxt, fosterskador sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet,
åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärnkapaciteten.
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andra former av utvecklingsstörningar.
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• Fluor ansågs i USA som ett miljögift och ﬁck inte dumpas i sjöar
eller ﬂoder. En bättre lösning ansågs vara att tillsätta det i dricksvattnet(!).
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• Effekten av ﬂuor på sköldkörteln, som reglerar ämnesomsättningen, kan orsaka ändlösa problem i hela kroppen och en rapport från 1955 i New England Journal of Medicine visade en 400procentig ökning av sköldkörtelcancer i San Francisco under den
period dess vatten blev ﬂuoriserat.
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• Fluor är en avfallsprodukt från aluminiumindustrin. Nu ﬁnns det i
många dricksvattenförråd (med planer på fortsatt expansion) och
nästan i varje tandkrämsmärke!
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• En studie vid University of Toronto upptäckte att ﬂuor ”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 deception”, ”ﬂuor”, ”hälsa gift” och ”ﬂuoride poison”. Eller besöka
<www.ﬂuoridealert.org>.
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Idag har man slutat med att tillsätta ﬂuor i dricksvatten i Sverige, det
förekommer dock naturligt. Det tillsätts även i ﬂaskvatten (med eller
utan kolsyra) läsk och te. Man bör ställa sig frågan om det är motiverat att använda tandhygieniska produkter med ﬂuor när det ﬁnns så
många vetenskapliga belägg för att ﬂuor är skadligt.
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Vi rekommenderar att du själv söker information och bildar dig en egen uppfattning i denna fråga.
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