
කරවිල තේ  

සීනි ආශ්රිත ර ගි ව ාම ප ල ය ක රීම ප හාම  ත්ත ත ර විල ය ගත  ාත ර  දුසුදු ා  රත රි ලවෘා්ත  ක ාි  
රීම පට හම ගහෞඛ්ය හ්ල්  ීවා  ිට ා්  වත ර රීම පට පලව ම  ා  ල ටින් හම ඛ්නි  

යාණාලි් ගල ගම හත  ගේ. ගපප ගත  ාය ් ුද්ර  ත ර්ු ඇත් රත රි එක පදික ආශ්රිත ර 

ගි ව  ාළ් ා  විනීපට  හම ප්රද ම ත රත ත ාක්  රඩු රීම පට හම රහ්ා භ ල ව සහය ාර්ධ කට 

බ ධ  වළ මිරී ඇ්ි ඔ් ිව ිවක්  ගයහ ක්රික  වි. . එලපණ්  ග  ා, ආික නු ආම ිගේදපක 

ගව ොංග්රහක පින් බිොංගව ්  තත ර . ය්ත රක  ි  ලිාත් ‘ආික නු ආම ි පුරුසු -2010 මිම  
කමලිාිත ප පිළිබා හ්ග්ය ගේදී විල ය ගත  ි  ක්රික ව වෘත ාක ල දය ත පවා ප්රව යකට ලත  වි  
යදී. 

 

විල ය ගත  කනු කුප් ද? 

 

බිටර් ගව ර්් තඑ ් විල ය ගම  Momordica charantia) කනු සීනි ආශ්රිත ර ගි ව ල ය ක රීම ප හාම  
භ ල ත ර  වි  ාඩ ත  ක්රික ව ම  ධීය ක ය වකරී. විල ය කනු ගල ීයද ී  එළාු  ාර්වක්  ා  රත රි 

එක ලවෘා්ත  ක ාි  වි  රත රි කවඩ, පිග්නනීික්, ගල ටෑික්, ල ටින් ඒ හම සී ාිනි ල ටින් ම  
ඛ්නි  යාණ බහුය ගේ. 

 

විල ය ගත  ප්රත් ඔ් ිව ිව හම ප්රද ම ත රත ත ාක්    ාළවා    ගුණ ාලි් ගල ගම හත  ා  

රත රි එපඟි් දීර්ඝ යුී   ාි   වි  රත රි රහ ප  ය සහය ාර්ධ ක ීමප ාළ් ා. . ගපප ගත , 
එළාු  ගයහ විල ය ආම ිකට විනීප ප්රත්් ගී්ල වි  පු්වයගකකුට එි  ඇත් ගල ීණක 
ආම ි ගේයට ඇුළත  රීම පට විපත් හෑප ගවග කුටප බිටර් ත ෝර්් තේ ාඩ ත  දුසුදුක. 
            

      එක ක්රික  වි  ආව ික 

 

විල ය Cheratin ගයහ මිඳි්ගා  polypeptides ාලි් ගල ගම හත  ා  රත රි එක ා්ියුලි් ාිනි 
ක්රික ව වෘත ාක්  ඇත ර. එබිල ් එක රුරයිගේ ග්නෝගව හ් පටමටප ල ය ක රීම පට පලව ම  ගේ. එක ත ර්ු 

ාලි් ද ගල ගම හත  බිල ් පය බ්ධක ාිනි පදික ආශ්රිත ර ගි ව  ාාත  රීම පට පලව ම  ගේ. 
 

ගපප නිී්ල ද ගේ ව ර්ක් ීපත ර ා ත ර . ය්ත රගේ ලිාත් 5 ා  ආික නු ආම ිගේදක පිලිබා 

හ්ග්ය ගේදී හ  ථ ීම ඇත් රත රි එි දී ලර්ගේීවක් ෆි්     විල ය ගත  භ ල ත ර  රීම ග් 
ඵයද ී ත ර ාක ප්රව යකට ලත  වළ රත රි එක ාකුවඩු ගම  ර් ප ාට රීිසු ම නික්  ග  ා  බා 
දිනුාත  වගළ්ක. 

 

රීවෘ ගම  සීනි ාිනි ද්රාය ග  පිත්ා ආම ිකට ගලි ින වට ගදාි්  ගපප ගත  ල  ක රීම ප දුසුදුක;  
 

 

ප්රධ   ප්රත්ය භ 

 

රුරයිගේ සීනි පටමටප  ල ය ක රීම ප. 
රහ ප  ය සහය ාර්ධ ක ාිළි් ීමප. 

 ලණු ගි ව දුා වි. . 

 හග් ගි ව හාම  දුසුදුක. 



 පිළිව    යව ගුණ ාලි් ගල ගම හත ක . 

 ල ටින් K ාලි් ගල ගම හත  ා  රත රි එක රුරයි විි විසීපට හම ුා යක දුා රීම පට පලව ම  

ගේ. 

 ිහ ක  ගුණ හි ත ර.  

பெட்னா பிட்டர் கார்ட் டீ (Fadna Bitter Gourd Tea) 

 
 ஒரு பெக்பகட்டில் 10 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 10 ெயன்ொடுகள் 

 
பிட்டர ்காரட்் டீ (பாகற்காய் தேயிலை) என்பது, நீரிழிவு தநாயினாை் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புக்கலைே் ேடுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். இதிை் பை்தேறு கனியுப்புக்களும் 

விட்;டமின்களும் அடங்கியுை்ைன. இேனாை், உடலின் சமிபாடட்ுே ்ேன்லமலய அதிகரிே்து, சீரான, 

ஆதராக்கியமான ோழ்க்லக முலற ஒன்லறப் பபற்றுக்பகாடுக்க உேவுகிறது. இந்ேே் 

தேயிலையிை் பை்தேறு முக்கிய நாரச்ச்ேத்ுக்கை் அடங்கியிருப்பேனாை், ேயிற்றுப் பகுதியிை் 

ஏற்படும் பாதிப்புக்கை் குலறக்கப்படட்ு, ஒடஸ்ிஜன் தசரல்ே ேடுக்கப்படட்ு, வீக்கே்ேன்லம மற்றும் 

பாேகமான கைங்கைின் ேைரச்ச்ி என்பன ேடுக்கப்படுகின்றன. நீரிழிவு தநாலயே் ேடுக்கும் 

ேலகயிை், ஆசிய காங்கிரஸ், ‘ஆசியாவின் உணவுப் பழக்க ேழக்கங்கை் மூைம் தநாயற்ற 

ோழ்லே முன்பனடுே்ேை்’ என்ற போனிப்பபாருைிை் 2010 ஆம் ஆண்டு பாங்பகாக்கிை் 

(ோய்ைாந்து) நடே்திய நிகழ்வின் தபாது இது பிரசுரிக்கப்பட்டது. 

 

பிட்டர ்காரட்் (பாகற்காய் அை்ைது பமாதமாரட்ிக்கா சரந்தியா) நீரிழிவு தநாலயக் 

கடட்ுப்படுே்துேேற்காகப் பயன்படுே்ேப்படும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு மருே்துேப் 

பபாருைாகும். ஆதராக்கியமான ோழ்க்லகலயப் பபற்றுக் பகாடுப்பேற்காகப் 

பயன்படுே்ேப்படும் இயற்லக மரக்கறி ேலக ஒன்றான இது, உடலின் சமிபாடட்ுே் ேன்லமலயச ்

சீராக்கும் அதேதேலை, பை்தேறு விட்டமின்கை், கனியுப்புக்கலையும் பகாண்டுை்ைது. இேற்றிை் 

அயன், பமக்னீசியம், பபாட்டாசியம், விட்டமின் A மற்றும் C என்பன குறிப்பிடே்ேக்கலேயாகும். 

 

பபடன்ா பிட்டர ்காரட்் (பாகற்காய்) தேயிலையிை் ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்பு மற்றும் பருமனலடேலேக் 

குலறக்கும் அம்சங்கை் அடங்கியிருப்பேனாை், நீண்ட ஆயுலைப் பபற்றுக்பகாடுக்கும் 

ேன்லமலயயும், தீங்கு விலைவிக்கும் கைங்கை் ேைரும் ேன்லமலயயும் ேடுக்கிறது. பாகற்காலய 

ஒரு மரக்கறியாக உடப்காை்ேேற்கு ேயங்கும் அலனேருக்கும் இது ஒரு சிறந்ே பானமாகும். இேன் 

மூைம் பாகற்காயினாை் கிலடக்கும் தபாஷாக்குகலை இேரக்ை் பபற்றுக்பகாை்ோரக்ை். 

 
 இது எவ்வாறு பெயற்ெடுகிறது? 

 
பாகற்காயிை் பபருமைவு ேகுப்பு தேறுபாடுகை் (polypeptides) அடங்கியுை்ைன. இது ஒரு 

இன்சுயுலின் தபான்று பசயற்படும் ஒரு அம்சமாகும். Cheratin என இது அலழக்கப்படுகிறது. இது 

குருதியின் குழுக்தகாஸ் அைலேக் கடட்ுப்படுே்ே உேவுகிறது. இதிை் பை்தேறு நாரச்ச்ேத்ுக்கை் 

அடங்கியிருப்பேனாை், ேயிற்றிை் ஏற்படக்கூடிய மைசச்ிக்கை் தபான்ற நிலைகலைே் ேடுக்க 

உேவுகிறது. 

 

2010 ஆம் ஆண்டு ோய்ைாந்திை் இடம்பபற்ற நீரிழிலேக் கடட்ுப்படுே்துேேற்கான ஆசிய 

காங்கிரசின் ஐந்ோேது நிகழ்வின் தபாது இந்ே உற்பே்தியின் பபறுதபறுகை் உறுதிப்படுே்ேப்படட்ு 

பிரசுரிக்கப்பட்டன. ஆய்ோைரக்ை் பபடன்ா கரவிை டீ யின் பபறுமதிலய மக்களுக்கு விைக்கிக் 

கூறி சிறுநீரகே்திற்தகா, ஈரலுக்தகா எே்விே பாதிப்பும் இன்றி இேலனப் பயன்படுே்ே முடியும் 

என்பலேயும் மக்களுக்கு பேைிவுபடுே்தியுை்ைனர.் 

 



உணவு உடப்காை்ை முன்னர ்நாபைான்றுக்கு இரு முலற இந்ேே ்தேநீலரப் பருகுேது மிகவும் 

உகந்ேது. அே்துடன், தமைதிக தசரல்ேகை் அற்ற அோேது பாை், சீனி தபான்றன தசரக்்கப்படாமை், 

இேலன பேறுமதன தேநீராக அருந்துேேன் மூைம் நீங்கை் அதி சிறந்ே அனுகூைங்கலைப் 

பபற்றுக்பகாை்ைைாம். 

 
 பிரதான அனுகூலங்கள்: 
 
 குழுக்தகாஸ் சாரந்்ே சிக்கை்கலைக் கடட்ுப்படுேத்ுகிறது. 

 பாதிப்புக் கைங்கைின் ேைரச்ச்ி ேடுக்கப்படுகிறது. 

 இரே்ேே்லே சுே்திகரிக்கிறது. 

 குடை் புழுக்களுக்கு சிகிசல்சயைிக்கிறது. 

 சருமக் தகாைாறுகளுக்கு சிறந்ேது. 

 புற்றுதநாய்க் காரணிகலை அழிக்கிறது. 

 பபருமைவிை் விட்டமின் K அடங்கியுை்ைேனாை் இரேே்திற்கு மிகச ்சிறந்ேது. புண்கை் 

குணமலடய உேவுகிறது. 

 முதுலமே் தோற்றே்லேே் ேடுக்கிறது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FADNA BITTERGOURD TEA 
 

“Bitter-gourd茶” 
 

 
 
 
 

最好的绿茶混合天然苦瓜，包装在茶袋不使用任何化学物质，使简单和愉快的饮料。根据阿育吠陀，苦瓜

有许多治疗价值，包括控制糖失调。2010年在泰国举行的第五届亚洲营养学大会上提交的科学报告证实了

苦瓜茶(Diabe Tea)的功效，并证明它不会对肾脏和肝脏造成任何不必要的损害。 
 

为了取得更好的效果，应该在早上空腹服用，并且每天2次将优化结果。 
 

材料:苦瓜 



FADNA BITTERGOURD TEA 

„Bittergurken Tee“ 
 

 
 
Die ausgewogene Mischung von grünem Tee und Bittergurke wird ohne chemische Zusätze in Teebeutel abgepackt 
und ergeben ein einfaches aber köstliches Heissgetränk. In der Ayurveda Medizin besitzt die Bittergurke viele 
positive Eigenschaften, einschliesslich der Reduzierung des Blutzuckers. 
 
Der auf dem 5. Asiatischen Kongress der Ernährungswissenschaftler 2010 in Thailand vorgelegte wissenschaftliche 
Bericht, bestätigt die effiziente Wirksamkeit von Fadna Bittergurken Tee. Ebenso wird bestätigt, dass die Bittergurke 
keine negativen Auswirkungen auf Nieren und Leber hat. 
 
Für beste Resultate sollte die erste Tasse Tee morgens auf nüchternen Magen getrunken werden. Zwei weitere 
Tassen über den Tag verteilt, verhelfen zum grösstmöglichen Erfolg. Natürlich sollten die Blutzuckerwerte 
regelmässig kontrolliert werden. 
 

Zusammensetzung: 
Bittergurke, Grüntee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FADNA BITTERGOURD TEA 

“Bittergourd Tea” 
 

 
 
La migliore miscela di tè verde con zucca amara naturale, confezionata in bustine di tè senza l'utilizzo di sostanze 
chimiche, rende una bevanda semplice e piacevole. 
Secondo la medicina Ayurvedica, la zucca  amara possiede numerose proprietà terapeutiche, tra cui il controllo dei 
livelli di zuccheri. Il report scientifico reso noto al 5° congresso asiatico dei diabetici nel 2010 in Thailandia conferma 
l’ efficacia del tè Fadna Bittergourd (Diabe Tea) e ha dimostrato che non avrà alcun danno indebito a reni e fegato. 
Per risultati migliori va assunto la mattina a stomaco vuoto, e 2 volte al giorno ottimizzeranno i risultati. 
Ingredienti: zucca amara 

 
 
  



FADNA BITTERGOURD TEA  

<<Thé à la courge amère>>  

  

  

  

Le meilleur mélange de thé vert et de courge amère naturelle, emballé dans des sachets de thé sans utiliser de 
produits chimiques, constitue une boisson simple et agréable.  
Selon l'Ayurveda, la gourde amère offre de nombreuses valeurs thérapeutiques, notamment le contrôle des 
troubles du sucre.  
Le rapport scientifique soumis au 5e Congrès asiatique de diététique 2010 en Thaïlande confirme l'efficacité 
revendiquée pour le thé Fadna la gourde amère (Diabe Tea) et a prouvé qu'il n'aura pas de dommages indus aux 
reins et au foie.  
   

Pour de meilleurs résultats, il faut prendre le matin à jeun, et 2 fois par jour optimisera les résultats.  
  

L’ingrédient: Gourde amère  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


