කුරුඳු තේ
සිලලෝන් කුරුඳු වල යහපත්කම ඔබට රසවත් අත්දැකීමක් ලබා දීම සඳහා ලත් පානය සමගම එක් කර
ඇති අතර එය සීනි ආශ්රිත ලරෝග පාලනය කිරීම, හෘද ලරෝග ඇතිවීලේ අවදානම අවම කිරීම සහ
සීතල කාලගුණය තුළ ශරීර උණුසුම ප්රව්ධනනය කිරීම සඳහා ලබලහිනන් ප්රලයෝනනවත් ල. එලමන්ම
කුරුඳු ලත් අධික ලකාලලස්ටලරෝල් මට්ටමකින් ලපලළන අයට වඩාත් සුදුසු වන අතර එමඟින් රුධිර කැටි
ගැසීම පාලනය කළ හැකිය

සිලලෝන් කුරුඳු ලත් යනු කුමක්ද?
ලලාව ලහාඳම සිලලෝන් කුරුඳු ලත් වල ගුණලයන් පිරී ඇති රසවත් රසයක් වන අතර එය රුධිරලේ සීනි
ආශ්රිත ලරෝග පාලනය කිරීමට සහ හෘද ලරෝග ඇතිවීලේ අවදානම අවම කිරීමට ලබලහිනන්
ප්රලයෝනනවත් වී තිල. ආුර්ල.ද ෛවදය ිනදයාල. වසර ගණනාවක් තිස්ලස් වාිනතා කරන ලීයය
ඖෂධනයක් වන පිරිසිදු සිලලෝන් කුරුඳු වල ඖෂධීය ගුණය ලමම මිශ්රණයට ඇතුළත් ල.
ශරීරලේ උණුසුම වැඩි දිුරණු කිරීම සඳහා කුරුඳු ලත් ද යත කාලගුණය තුළ කදිම පානයකි
එය ක්රියා කරන ආකාරය
අතීතලේ සිටම කුරුඳු ශ්රී ලාකාවට ආල.ක ක  ක කුබඩබ ව ව්ගයක් වන අතර එ ඖ ඖෂධීය වටිනාකම නිසා
නාතීන් අතර ිනශාල වශලයන් ලවළඳාේ කර ඇත එය ප්රබල ප්රති ඔක්සිකාරකයක් වන Polyphenols
වලින් අනුන වී ඇති අතර එය ලමලතක් පැවති ලශ්ර්ෂ්ටතම කුබඩබ ව වලින් එකකි
ලලාවම පිළිගත් ගුණ ස ඖත කුබඩබ ව ව්ගයක් වන කුරුඳු, ලාකාල. වගා කරන ලද ලත් සමග මිශ්ර
කිරීලමන්, එම ලත් පානලේ ගුණාත්මක බව වැඩි කරන අතර එමඟින් හානියට පත් පටක සුව කළ
හැකිය එය ඉන්සිුරලින් සාල.දීතාව වැඩි කිරීමට ප්රිය කරන කුබඩබ ව ව්ගයක් වන අතර එය රුධිරලේ
සීනි ආශ්රිත ලරෝග පාලනය කිරීමට උපකාරී ල.
කුරුඳු ලත්, දිවා කාලලේ ඕනෑම ල.ලාවක පරිලවෝනනය කළ හැකි අතර සාේප්රදාිකක සරල ලත් සඳහා
ලහාඳම අතිල්කයකි

ප්රධනාන ප්රතිලාව
1.
2.
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සීනි ආශ්රිතලරෝග පාලනය කිරීම
රුධිරලේ ලකාලලස්ටලරෝල් මට්ටම පාලනය කරික
හෘදය ආශ්රිත ලරෝග අවදානම අ ව කරික
ආහාර රුචිය වැඩි කරන අතර ආහාර ජී්ණය හා අවලශෝෂණය වැඩි කරික
මුඛලේ දන්ත කුහර ඇතිවීම වැළක්වීමට උපකාරී ල.
පිළිකා ෛසල හා පිළිකා ව්ධනනය වීම වැළක්වීමට සහය ල.
ශරීර උෂ්ණත්වය පාලනය කරික
බැක්ීරියා සහ දිලීර ආසාදන සමඟ සටන් කරික

பெட்னா சில



ான் சினபென் டீ

(Fadna Ceylon Cinnamon Tea)

ஒரு பெக்பகட்டி ் 10 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டி ் 10 ெயன்ொடுகள்

இலங் கையின் ைறுவாப் பட்கடகை தேயிகலயுடன் தேர்ே்து மிைே் சிறந்ேதோரு அனுபவே்கேப்
தபற் றுை்தைாள் வேற் கு அேன் மூலம் உங் ைளது குழுை்தைாஸின் அளகவை் ைட்டுப் படுே்ேவும் ,
இருேை தநாை் ைகளை் ைட்டுப் படுே்ேவும் , குளிர்ே்சிைான ைாலப் பகுதியில் உடலின் தவப் ப
நிகலகை அதிைரிை்ைவும் உேவுகிறது. தமலும் , அதிை தைாழுப் புே் ேன்கமயினால்
இன்னல் படுபவர்ைளுை்கும் சினதமன் டீ மிைவும் சிறந்ேோகும் . அேன் மூலம் குருதியில் இரே்ேை்
ைட்டிைள் உருவாவகே ேடுை்ைை்கூடிைோைவும் உள் ளது.

 சில

ான் சினபென் டீ என்றா ் என்ன?

உலகின் மிைே் சிறந்ே இலங் கையின் ைறுவாகவ தேயிகலயின் நலே் தேழுகமயுடன் இகைே்து
ைாரமான சுகவ மற் றும் மனதுடன் உடலின் குழுை்தைாஸ் அளகவை் ைட்டுப்படுே்தும்
ேன்கமயுடனும் , இருேை தநாை் ைளில் இருந்து பாதுைாப் கபப் தபற் றுை் தைாடுை்கும்
அனுகூலங் ைளுடனும் உங் ைளுை்கு கிகடை்கும் ஒரு பானமாகும் .
ஆயுர்தவே மருே்துவே்தில் பல் லாயிரை் ைைை்ைான ஆை்டுைளாைப் பைன்படுே்ேப் பட்டு வந்ே
இலங் கையின் ைறுவாவுடன், தேயிகலயின் சுகவகையும் தேர்ே்து இது ேைாரிை்ைப் படுகிறது.
உற் பே்தி நடவடிை்கைைளின் தபாது, இதில் ைாைப் படும் நன்கமைள் அகனே்கேயும் அவ் வாதற
தபணும் வகையில் இந்ே உற் பே்திைள் தமற் தைாள் ளப் படுகின்றன. எனதவ, சுகவயில் எவ் விே
பாதிப் பும் ஏற் படாே வகையிலும் தேயிகலயின் அனுபவே்தில் பாதிப் பு ஏற் படாே வகையிலும் அது
உங் ைளிடம் வந்து தேர்கிறது. குளிரான ைாலப் பகுதிைளில் உடல் தவப் ப நிகலகை அதிைரிை்ைவும் ,
மிைே் சிறந்ேதோரு பானமாை சினதமன் டீ கைப் பைன்படுே்;ே முடியும் .

உள் ளடக்கெ் :
தைமல் லிைா சிதனன்சிஸ், சினதமாமிைம் தஸயிலனிை்ைம்

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
ஆரம் ப ைாலே்தில் , ைறுவா, இலங் கையில் மாே்திரம் கிகடை்கும் ஒரு உற் பே்திைாைதவ
ைாைப் பட்டது. அதில் அடங் கியுள் ள மருே்துவை் குைங் ைளில் அது உலைளாவிை ரீதியில் பல
ேரப் பட்ட இடங் ைளிலும் விற் பகன தேை் ைப்படும் ஒரு தபாருளாைை் ைாைப் படுகிறது. அதில்
அடங் கியுள் ள தைாதமேைம் (Polyphenol) மிைவும் ேை்தி வாை் ந்ே ஒரு ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு
ேை்திைாகும் . அது ைறிே்ேரை்குைள் அகனே்கேயும் ோை்டிை, மிைே் சிறந்ே ஒன்றாைே்
தேைற் படுவேற் குை் ைாரைமாை அகமகிறது.
உலை ேரம் வாை் ந்ே ைறுவா உடன் இலங் கையில் வளர்ந்ே தேயிகலகை ஒன்றிகைே்து அேன்
மூலம் வீை்ைே் ேன்கம ஏற் படுவகேே் ேவிர்ப்பேன் மூலம் பாதிப் பகடந்ே பல் தவறு ேகேைளுை்கு
நிவாரமளிை்ை உேவுகிறது. ைகைை நீ ர் (insulin) தேைற் பாட்கட சிறந்ே ஒரு மருந்ோைவும் இந்ேை்
ைறிே்ேரை்கு பைன்படுே்ேப் படுகிறது. அேனால் , குழுை்தைாஸ் மூலம் ஏற் படை் கூடிை பாதிப் புைளும்
ைட்டுப் படுே்ேப் படுகிறது.
ைறுவாே் தேயிகல எந்ேதவாரு ேருைே்திலும் அருந்ேை் கூடிை ஒன்றாகும் . இது, ோோரை
தேயிகலை்குப் பதிலாை பைன்படுே்ேை்கூடிை மிைே் சிறந்ேதோரு மாற் றுப் தபாருளாகும் .

 பிரதான அனுகூ









ங் கள் :

குழுை்தைாஸ் ோர் பாதிப் புை்ைளில் இருந்து பாதுைாப் பு
இருேை தநாை் ைகள ஏற் படுே்ேை்கூடிை தைாலஸ்தரால் மட்டே்கேை் ைட்டுப் படுே்துவதோடு,
இரே்ேை் ைட்டிைள் தோை்றுவகேயும் ேடுை்கிறது.
உைவில் ஏற் படும் ஆர்வே்கே அதிைரிப் பதோடு, உைவு ேமிபாடு மற் றும் உடலுடன் தேரும்
ேன்கமகை அதிைரிை்கிறது.
வாை் ே் துர்நாற் றே்கேப் தபாை்கி பற் ைளில் துவாரங் ைள் ஏற் படுவகே ேடுை்கிறது.
மூகளயின் ைலங் ைளில் பாதிப் கப ஏற் படுே்தும் நரம் பிைல் தநாை் ைளில் இருந்து
பாதுைாப் கபப் தபற் றுே் ேருகிறது.
புற் று தநாை் ை் ைலங் ைள் உருவாவகேே் ேடுை்கிறது.
உடல் தவப் பே்கே அதிைரிை்ை உேவுகிறது.
பை்றீரிைா மற் றும் பூஞ் ேனம் தபான்றவற் றினால் ஏற் படை்கூடிை ோை்ைங் ைகளே் ேடுே்து
சுவாேப் கப ோர்ந்ே தநாை் ைளில் இருந்து பாதுைாப் பளிை்கிறது.

02. FADNA CINNAMON TEA

世界上最好的锡兰肉桂(肉桂zeylanicum)加入了红茶的精华，是一种令人愉快的芳香扭曲，这对控制糖失调
和减少心脏病的风险有很大的好处。
这种诱人的混合物注入了阿育吠陀最常用的草药成分之一。因此，它是我们最好的功能性茶之一，有许多
健康益处，防止细胞的异常生长，帮助对抗进入系统并导致上呼吸道感染的致病细菌。在寒冷的天气里，
这也是一种理想的茶，因为它促进了身体的热量。
如何使用
用热水(100摄氏度)冲泡肉桂茶包3分钟，然后定期饮用。没有after effects的报告，因为它是100%的自然。
成分
山茶，肉桂

1. FADNA Zimttee
“Aromatischer Genuss mit würziger Note“

Der weltberühmte Ceylon-Zimt (Cinnamomum zeylanicum), der mit schwarzem Tee gemischt und mit kochendem
Wasser aufgegossen wird, ergibt ein herrlich aromatisches Heissgetränk, dass sich bei der Kontrolle von Diabetes
und der Verringerung des Risikos von Herz- Kreislaufbeschwerden als sehr vorteilhaft erwiesen hat. Diese
wirkungsvolle Mischung wird bis heute am häufigsten in der klassischen Ayurveda Medizin angewandt. Es handelt
sich um einen unserer besten und wirksamsten Tees, der viele gesundheitliche Vorteile hat, da er das abnorme
Wachstum von Zellen verhindern kann und dazu beiträgt, krankheitserregende Bakterien zu bekämpfen, die in das
System eindringen und Infektionen der oberen Atemwege verursachen können. Ein idealer Tee, um den Körper in
der kalten Jahreszeit zu wärmen. Durch seine 100% natürliche Zusammensetzung ist dieser Tee frei von etwaigen
Nebenwirkungen.
Anwendungsempfehlung:
Übergiessen Sie einen Teebeutel mit heissem Wasser (100°C) und lassen ihn 3 Minuten ziehen. Die beste Wirkung
erzielen Sie bei regelmässigem Genuss.
Zusammensetzung:
Camellia sinensis, Cinnamomum zeylanicum

FADNA CINNAMON TEA

Cinnamon ((Cinnamomum zeylanicum) di Ceylon, la migliore cannella del mondo infusa con il tè nero, da vita ad un
delizioso tocco aromatico. La cannella è un ottimo rimedio per controllare i disturbi legati al livello di zuccheri nel
sangue e ridurre il rischio di disturbi cardiaci.
Questa miscela allettante è infusa con uno degli ingredienti naturali più comunemente utilizzati nell'Ayurveda.
Pertanto, è uno dei nostri migliori tè funzionali, con molti benefici per la salute tra cui prevenire la crescita anormale
delle cellule e aiutare a combattere le malattie provocate da batteri che entrando all’ interno dell’ organismo
provocano infezioni al tratto respiratorio superiore.
Come usare
Preparare una bustina di tè alla cannella in acqua calda (100 ° C) per 3 minuti e consumare regolarmente. Non sono
stati osservati effetti collaterali in quanto è un tè con ingredienti
naturali al 100%.
Ingredienti
Camellia sinensis, Cinnamomum zeylanicum

FADNA CINNAMON TEA
<<Plaisir aromatique avec une note épicée>>

La meilleure cannelle de Ceylan au monde (Cinnamomum zeylanicum) infusée avec les bienfaits du thé noir est une
délicieuse touche aromatique, qui a été grandement bénéfique pour contrôler les troubles du sucre et réduire le
risque de maladies cardiaques.
Ce mélange est infusé avec l'un des ingrédients à base de plantes les plus couramment utilisés de l'Ayurveda. Ainsi,
c'est l'un de nos meilleurs thés fonctionnels, ayant de nombreux avantages pour la santé pour prévenir la
croissance anormale des cellules et aider à combattre les bactéries pathogènes qui pénètrent dans le système et
provoquent des infections dans les voies respiratoires supérieures. Ce serait également un thé idéal par temps
froid car il favorise la chaleur corporelle.

Les instructions d'utilisation
Faites infuser un sachet de thé à la cannelle dans de l'eau chaude (100 ° C) pendant 3 minutes et consommez
régulièrement. Aucun effet secondaire n'a été signalé car il est 100% naturel.
Les ingrédients :
Camellia sinensis, Cinnamomum zeylanicum

