බෙලිමල් බේ
බෙලිමල් බේ යනු සාම්ප්රදාාික ාායය්  නය තර යය හාා ීර්ණ  ා්ධතිය හශ්රිර තක්රමික රා
සමයය කිරීමට සා හාා ීර්ණ ය නැඩි දියුණු කිරීමට භාවිරා
ික. ශරී බයන් බරබාට්ටුන සා
ාානි
විෂ ඉනේ කිරීමට බෙලිමල් බේ නලට ාැකි නය තර යමඟින් රුධි ය පිරිසිදු
ශරී බේ
සිසිලස න්ධතයය බ බ්.
බෙලිමල් බේ යනු කුම් දා?
බෙලිමල් (Aegle marmelos) යනු සාම්ප්රදාාික ෂෂීයය ාායය්  නය තර යය දදා ය හශ්රිර
තාාසුරානන් සුන කිරීමට සා ශරී ය තභයන්ර බයන් රබෙධධතමේ කිරීමට ා ම්ප්ා ා ගණ යාන් 
ිසේබසේ භාවිරා
ික. හාා ීර්ණ ය නැඩි දියුණු කිරීමට සා දදා ය හශ්රිර බනදායානන්ට රි ා
කිරීමට බමය දිම පිළියම්  බලස සල ික .
පු ාණ  ාලබේ වියලූ බෙලි මල් දණු නතුබ න් බා ය ලදා තර බරබාට්ටුන සමයය කිරීම සඳාා
දියාරා ාායය
ඇර . බමම සංයුිය ටී ෙෑගය සැායීම මඟින් බමම ක්රියානලිය දාැන් ාාසු
ඇර. යමනිසා, බනබාස
නැඩ කිරීබමන් ාසු බමම ැබ ේන් හිර ෂෂීයය ාායය නිිාරා භාවිරා
කිරීබමන් ශරී ය රබෙධධතමේ බන.
බෙලිමල් බේ යනු සාමායය බේ සඳාා දිම වි ල්ායකි . යමනිසා, බමම බේ නි න්ර බයන්
බසෞඛ්යයට තහිර
බලස ාරිබභධනයය
ාැකි තර , යය විෂ ද්රනය හ ් ෂිතරන ඉනේ කිරීමට සා
සබම්ප් ාැාැය නැඩි දියුණු කිරීමට දා ාරී බන.

යය ක්රියා
යහ ා ය :
විබශේෂ සා දිගු ල් ානිය සුනඳ බමම බේ ාායයට තපූරු නටියාම්  ලො බදාික . බමම සංයුිය නස
ගණ යාන්  ිසේබසේ ෂෂීයය ාායය්  බලස භාවිරා
ඇි තර යය ැඩ්යා විසින් නැඩි දියුණු
ය ලදා තර යය ඔබේ ාාසුන සඳාා බේ ෙෑගය්  බලස ලො ගර ාැකිය.
 බමම බෙලිමල් බේ දානස පු ා ඔෙ ැමි ාරිදි ාරිබභධනයය
ාැකි තර සාමායය බේ ාායය
යනාට නඩා බාාඳ තිබ් ය්  නනු ඇර.
රධතාය රිලාභ








හාා ීර්ණ ය ක්රමනේ
ික.
දදා ය හශ්රිර තාතාරානයන් සඳාා පිළියම්  බලස ක්රියා
ික.
රුධි ය පිරිසිදු
ික.
සිසිල්ගුණ ය ඇි ික.
බනදායානන් සුන කිරීබම්ප් ගුණ  ඇර.
නිර ාායය කිරීබමන් සබම්ප් ාැාැය නැඩි දියුණු කිරීමට දා ාරී බන
හමාශබේ තධි හම්ප්ලි රානය ාාලයය
ික .

பெட்னா பெலிமல் ஹேர்ெல் டீ (Fadna Belimal Herbal Tea)



ஒரு பெக்பகட்டில் 10 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 10 ெயன்ொடுகள்

பெலிமல் (வில் வம் பூ) என்ெது ஒரு ொரம் ெரிய மருத்துவெ் ொனமாகும் . இது, வயிறு சார்ந்த
சிக்கல் களுக்கும் , சமிொடுகளில் ஏற் ெடும் ொதிெ்புக்களுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கும் வககயில்
ெயன்ெடுத்தெ் ெடுகின்றது. ககளெ் புத் தன்கம மற் றும் உடலில் சசரும் நச்சு இரசாயனெ்
பொருட்கள் என்ெனவற் கற பவளிசயற் ற பெலிமல் ெயன்ெடுத்தெ் ெடுகிறது. உடலுக்குக்
குளிர்கமயளிக்கவும் இது உதவுகிறது.

 பெலிமல் ஹேர்ெல் டீ என்றால் என்ன?
பெலிமல் (வில் வம் பூ) (Aegle marmelos) என்ெது, ெண்கடக்காலம் முதல் ெயன்ெடுத்தெ் ெட்டு வரும்
வயிறு சார்ந்த சிக்கல் கள் , சநாய் களுக்கு நிவாரணமளிக்கும் உடலுக்குெ் புத்துணர்ச்சி தரும் ஒரு
ொனமாகும் . ஆயர்சவத கற் கககளில் குறிெ் பிடெ்ெட்டுள் ளவாறு, இது சமிொடு சார்ந்த
சிக்கல் களுக்கும் மற் றும் வயிற் றில் ஏற் ெடும் ஏகனய வலிகளுக்கும் தீர்வு வழங் கும் ஒரு
அதிசிறந்த ொனமாகும் .
ஆதிகாலத்தில் சூரியக் கதிரில் காய கவக்கெ் ெட்ட வில் வம் மரெ் பூக்கள் சுடு தண்ணீரில்
ஊறகவக்கெ் ெட்டு நாளாந்தம் ெருக்கெ் ெட்டு வந்துள் ளது. அதனால் , ககளெ் புத் தன்கம நீ ங் கியது.
இதகன இலகுவாக்கும் வககயில் தற் சொது சசே ெக்பகட்டுக்களில் ஒன்றிகணத்து
வழங் கெ் ெடுகிறது. இதனால் மரவுெ் புச் சத்து (caffeine) அற் ற இந்தெ் ொனத்கத பதாடர்ந்து
அருந்தி வருவதன் மூலம் நாள் முழுவதும் எந்தவித ககளெ் பும் இன்றி புத்துணர்ச்சியுடன்
பசயற் ெடும் தன்கமகய இது உங் களுக்கு பெற் றுக் பகாடுக்கிறது.
பெலிமல் டீ என்ெது, உங் களது சாதாரண சதநீ ருக்கு சிறந்த ெதிலீடாகெ் ெயன்ெடுத்தெ் ெடும் ஒரு
சதநீ ராகும் . எந்தவித சுகாதார ொதிெ் புக்களும் இன்றி இதகன உங் களால் ெயன்ெடுத்;த முடியும் .
எனசவ, நாளாந்தம் எந்த சவகளயிலும் இதகன அருந்த முடியும் . உடலின் ொதிெ் புக்ககள
ஏற் ெடுத்தும் நச்சு இரசாயனெ் பொருட்ககள அகற் றி சருமத்திற் கு அழகிய பொலிவான
சதாற் றத்கதயும் இது பெற் றுத் தருகிறது.
ஒட்ஸிஜன் எதிர்ெ்புத் தன்கம மற் றும் புற் றுசநாய் எதிர்ெ்புத் தன்கம ஆகிய
குணாதிசயங் களினால் இது ஆதிகாலம் முதல் ஆயுர்சவத மருத்துவதில்
ெயன்ெடுத்தெ் ெடுவசதாடு, இெ் சொது உங் களுக்கு சிறந்த சதநீ ர் அனுெவத்கதயும் பெற் றுக்
பகாடுக்கிறது.

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
நறுமணம் மிக்க நீ ண்ட சநரம் நிகலத்திருக்கும் இந்த சுகவ மிகுந்த ொனம் , உடலின் பவெ் ெ
நிகலகயக் குகறக்க உதவுகிறது. ஆயுர்சவதத்தில் ஒட்ஸிஜன் சசர்கவககளத் தவிர்க்கும் மற் றும்
புற் றுசநாய் சார்ந்த பசயற் ொடுககளத் தடுக்கும் ஒரு மாபெரும் மருந்தாக இது
கருதெ் ெடுகின்றது. இந்த மருந்துெ் ொனம் ெல சந்ததிகளான மக்களால் அருந்தெ் ெட்டு
வருகின்றன. பெட்னா இதகன உங் களது வசதி கருதி இலகுவான சசே ெக்பகட்டுக்களில்
வழங் குகிறது.

இந்த பெலிமல் டீ கய நாளாந்தம் எந்தபவாரு சவகளயிலும் ெருக முடியும் . நீ ங் கள் அருந்தும்
சதநீ ருக்குெ் ெதிலாக பதாடர்ந்து இதகன அருந்தி வருவது மிகச் சிறந்ததாகும் .

 பிரதான அனுகூலங் கள் :










உணவு சமிொட்டுத் தன்கமகய இலகுெடுத்துகிறது.
வயிற் றில் ஏற் ெடும் அபசௌகரியங் களுக்கு சிறந்த நிவாரணியாகும் .
இரத்தத்கத சுத்திகரிக்கின்றது.
உடலுக்கு குளிரூட்டுகின்றது.
வயிற் றுெ் புண்களினால் (Ulcer) ஏற் ெடும் தாக்கங் ககளத் தடுக்கிறது.
புற் றுசநாய் தடுெ் ொனாக பசயற் ெடுகிறது.
பதாடர்ந்து ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் சருமத்தின் பொலிவான தன்கம அதிகரிக்கின்றது.
வயிற் றில் ஏற் ெடும் வலிகள் , சமிொட்டுக் சகாளாறுகளுக்கு தீர்வாக அகமகிறது.
அதிக அமிலங் களினால் ஏற் ெடும் வாயு உற் ெத்திகயத் தடுக்கிறது.

02. FADNA BELIMAL TEA

Belimal (Aegle marmelos)是一种传统的草本饮料，使用了几代人，以缓解肠道紊乱，并从内部恢复活力的
身体。阿育吠陀研究认为它是改善消化和治疗肠易激紊乱的理想药物。
在古代，晒干的Beli花在热水中酿造，每天消耗以减轻疲劳。因此，这种饮料可以每天饮用，因为它是一种
不含咖啡因的草本饮料，可以在一天的劳累后恢复体力。
贝莱姆茶是一种很好的功能性茶，是普通茶的理想补充。经常食用可以帮助安全排除毒素和改善肤色。
如何使用
用热水(100摄氏度)冲泡一个小茶包3分钟，然后定期饮用。没有after effects的报告，因为它是100%有机
的。
成分
木桔, 木苹果, 又称硬皮橘

FADNA BELIMAL
„Kräutertee“

BELIMAL TEE (Aegle marmelos) ist ein traditionelles Kräutergetränk, das seit Generationen verwendet wird, um
Darmstörungen zu lindern und den Körper von innen heraus zu verjüngen. Ayurveda-Studien halten es für ein ideales
Mittel zur Verbesserung der Verdauung und zur Behandlung von Reizdarmstörungen. In der Antike wurden
sonnengetrocknete Beli-Blüten mit heißem Wasser überbrüht und täglich konsumiert. Dieser Tee kann täglich
konsumiert werden, da er koffeinfrei ist und den Körper nach einem anstrengenden Arbeitstag angenehm erfrischt.
Belimal-Tee ist ein hervorragender funktioneller Tee, der eine ideale Ergänzung zum normalen Teegenuß darstellt.
Häufige Verwendung kann zur sicheren Ausscheidung von Giftstoffen beitragen und das Hautbild verbessern.
Anwendungsempfehlung: Gießen Sie einen Belimal Teebeutel mit heißem Wasser (100°C) auf und lassen ihn 3
Minuten ziehen. Da Belimal 100 % natürlich ist, ist dieser Tee frei von Nebenwirkungen.
Zusammensetzung:
Aegle marmelos

FADNA BELIMAL TEA

Il belimal (Aegle marmelos) è una bevanda tradizionale a base di erbe usata da generazioni per lenire i disturbi
intestinali e ringiovanire il corpo dall'interno. Studi ayurvedici, lo considerano un rimedio ideale per migliorare la
digestione e curare i disturbi del colon irritabile.
In tempi antichi i fiori di Beli essiccati al sole venivano preparati in acqua calda e consumati quotidianamente per
alleviare la fatica. Quindi, questa bevanda può essere consumata quotidianamente in quanto è una bevanda a base
di erbe senza caffeina, che rinfresca il corpo dopo una faticosa giornata di lavoro.
Il tè Belimal è un ottimo tè funzionale, che funge da integratore che può sostituire il solito tè.
Il consumo regolare può aiutare a eliminare tossine e a ravvivare la carnagione della pelle.
Come usare
Preparare una bustina di tè Belimal in acqua calda (100 ° C) per 3 minuti e consumare regolarmente. Non sono stati
osservati effetti collaterali in quanto è organico al 100%.
Ingredienti
Aegle marmelos

FADNA BELIMAL TEA
<<Thé aux herbes>>

Belimal (Aegle marmelos) est une boisson à base de plantes traditionnelle utilisée depuis des générations pour
apaiser les troubles intestinaux et rajeunir le corps de l'intérieur. Les études ayurvédiques le considèrent comme
un remède idéal pour améliorer la digestion et traiter les troubles du côlon irritable.
Dans les temps anciens, les fleurs de Beli séchées au soleil étaient brassées dans de l'eau chaude et consommées
quotidiennement pour atténuer la fatigue.
Par conséquent, cette boisson peut être consommée quotidiennement car il s'agit d'une boisson à base de plantes
sans caféine, qui rafraîchit le corps après une journée de travail fatigante.
Le thé Belimal est un excellent thé fonctionnel, qui agit comme un complément idéal au thé ordinaire. Une
consommation fréquente peut aider à éliminer les toxines en toute sécurité et à améliorer le teint de la peau.

Les instructions d'utilisation
Faites infuser un sachet de thé Belimal dans de l'eau chaude (100 ° C) pendant 3 minutes et consommez-le
régulièrement. Aucun effet secondaire n'a été signalé car il est 100% biologique.
Les ingrédients :

Aegle marmelos

