
ඩයබ් ටී    

ෆැඩ්නා   ඩයබ් තේ විත ේෂතයන් සකසේ කර ඇේතේ රුධිරතේ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීම සඳහා වන 
අතර එමඟින් ඒ මත පදනම්ව ඇතිවන සංකූලතා ඇතිවීතම් අවදානම අවම කරයි. තමම තේ පානය 

කළු තේ වල ගුණතයන් තපාතහාසේ ය; කළු තේ  ෆේතේවතනායිඩ් වලින් තපාතහාසේ වන අතර 
රුධිරයට එකතු කරන ග්ලූතකෝසේ තේගය නියාමනය කරන විශිෂේට ප්රති ක්සිකකාරකයකි. 

 

ජයවර්ධනපුර වි ේව විදයාලතේ වජව රසායන විදයා අධයයනාං ය විසිකන් තමම තේ පානය සඳහා 

පර්තේෂණයන් සිකදු කර ඇති අතර ඩයබ්  තේ මගින්  රීරයට අව ය ප්රමාණයට වඩා ග්ලලුකතකෝසේ 

මට්ටම අඩු තනාවන බව තමන්ම  වදනිකව පරිත ෝජනයට ආර්ිත බව කප්පපු කර ඇත. 
 

ඩයබ් ටී යනු කුමක්ද? 

 

ෆැඩ්නා  ඩයබ් තේ විත ේෂතයන් සකසේ කර ඇේතේ රුධිරතේ සීනි මට්ටම  පාලනය කිරීම  සඳහා වන 
අතර එමඟින් ඒ මත පදනම්ව ඇතිවන සංකූලතා ඇතිවීතම් අවදානම අවම කරයි. තමම තේ 

පානය  කළු තේ වල ගුණතයන් තපාතහාසේ ය; කළු තේ  ෆේතේවතනායිඩ් වලින් තපාතහාසේ වන 
අතර රුධිරයට එකතු කරන ග්ලූතකෝසේ තේගය නියාමනය කරන විශිෂේට ප්රති ක්සිකකාරකයකි. 

 

තවද, ඩයබ්  තේ පරම්පරා ගණනාව් තිසේතසේ රුධිරතේ අධික  සීනි මට්ටම පාලනය කිරීම සඳහා තයාදා 
ගත තබාතහෝ පුරාණ ඖෂධ පැළෑටි වල ඇති ගුණයන්තගන් සමන්විත තේ. එහි සමන්විත ඖෂධීය 

අමුද්රවය වන්තන්  - ත්රිපලා   (Termanialia chebula- අරළු , Terminalia belerica  -බුළු , 

Phyllanthus emblica - තනේලි), Scorpia dulcis (වේ තකාේතමේලි) සහ Camelia sinensis 

(කළු තේ). 
 

එය ක්රියා කරන ආකාරය 

සේවා ාවික ඖෂධ පැළෑටිවල  ඖෂධීය ගුණතයන්  තපාතහාසේ වන ඩයබ්  තේ කබට තසෞඛ්ය ප්රතිලා  
රාශිය් ලබා දීම සඳහා සකසේ කර ඇත. 
 

නිෂේපාදන ක්රියාවලිතේ   ාවිතා වන වේ -තකාේතමේලි ඉන්සිකයුලින් ක්රියාකාරිේවය පවේවා ගැමටමට 

උපකාරී වන අතරම රුධිරතේ සීනි මට්ටම නියාමනය කරයි. එපමණ් තනාව, ප්රබල 

ප්රතික්සිකකාරකය් වන ත්රිපලා, රුධිරතේ තකාතලසේටතරෝේ මට්ටම පවේවා ගැමටම සඳහා වැදගේ 
කාර්ය ාරය් ඉටු කරන අතර තසෞඛ්ය සම්පන්න හදද ක්රියාකාරිේවය පවේවා තගන යාමට උපකාරී 

තේ.  එතමන්ම එය අධි රුධිර සීනි මට්ටමට එතරහිව සටන් කිරීමට උපකාරී වන  බව කප්පපු වී ඇත. 
එයට තහේතුව වන්තන් තමම තේ පානය තසෞඛ්ය සම්පන්න ීවවන රටාව් ගත කිරීමට උපකාරී වන 

තේශීය ඖෂධ පැළෑටිවල ආ ේචර්යමේ සංඝටක  අඩංගු වී ඇති නිසාය. 
 

තමම තේ වල උපරිම ප්රතිලා ය ලබා ගැමටමට නම්, ප්රධාන ආහාර තේේ  අනු ව කිරීමට තපර 3 වතාව් 

කිරි තහෝ සීනි වැනි ආකලන තනාමැතිව පානය කළ යුතුය. තමම  තේ පානය යනු දියවැඩියාවට 

ප්රතිකාරය් තනාවන බවේ, සීනි මට්ටම පාලනය කර ගැමටම සඳහා යතමකු  ාරීරික තයෝගයතාවතයන් 

හා තසෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර තේල් පවේවා  ගත යුතු බවේ සැලකිේලට ගැමටම වැදගේය. 
 

ප්රධාන  ප්රතිලාන  

 

1. රුධිරතේ සීනි මට්ටම  පාලනය කරයි. 
2. අ්මාව ආර්ෂා කරයි. 

3. හදද තරෝග වලින් ආර්ෂා තේ. 



பெட்னா டயெ் டீ (Fadna Diabe Tea) 

 
 ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள் 

 
பெடன்ா டயெ் டீ ஆனது, விசேடமாக உடலிலுள்ள குழுக்சகாஸ் மட்டத்ததக் 

கடட்ுெ்ெடுத்துவதற்காகசவ தயாரிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. இதனால், நீரிழிவு சநாயினால் ஏற்ெடக்கூடிய 

தாக்கங்கதளக் குதறக்கும் நடவடிக்தககள் முன்பனடுக்கெ்ெடுகின்றன. கறுெ்புத் சதயிதலயின் 

நன்தமகதளக் கலந்து ெல்சவறு பிசளவபனாயிட் (flavonoids) கதளக் பகாண்டு, அசதசவதள, 

ஒடஸ்ிஜன் எதிரெ்்பு அம்ேங்கதளயும் பகாண்டு பேயற்ெடுவதனால், உங்கள் குருதியில் 

குளுக்சகாஸ் சேரும் சவகம் குதறக்கெ்ெடுகிறது. ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர ெல்கதலக்கழகத்தின் 

மருத்துவ பீடத்தின் மருத்துவ இரோயனவியல் திதணக்களத்தினால் சமற்பகாள்ளெ்ெட்ட 

ஆய்வுகளுக்கு அதமய, டயெ் டீ யில் காணெ்ெடும் இரத்த ேக்கதரக் குதறவு (hypoglyclaemic) 

மற்றும் நேச்ுத் தன்தம (toxicity) பேயற்ொடுகள் மனித உடலுக்கு மிகே ்சிறந்தது என்ெசதாடு, 

அன்றாடம் ெருகுவதன் மூலம் எந்தவிதமான தாக்கங்களும் ஏற்ெடாது என்ெது 

உறுதிெ்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது. 

 

 டயெ் டீ என்றால் என்ன? 
 
பெடன்ா டயெ் டீ ஆனது, விசேடமாக நீரிழிவு பதாடரெ்ான ொதிெ்புக்கதளத் தடுெ்ெதற்பகன்சற 

தயாரிக்கெ்ெட்ட ஒரு உற்ெத்தியாகும். இதன் மூலம் நீரிழிவு சநாயினால் ஏற்ெடும் ொதிெ்புக்கள் 

குதறக்கெ்ெடுகின்றன. கறுெ்புத் சதயிதலயின் பிசளவபனாயிடக்ள் (flavonoids) மற்றும் 

ஒடஸ்ிஜன் எதிரெ்்புத் தன்தமகதளக் பகாண்டு தயாரிக்கெ்ெட்ட இதன் மூலம் குருதியில் 

குளுக்சகாஸ் சேரும் சவகம் குதறக்கெ்ெடுகிறது. 

 

டயெ் டீ யில் ெல்சவறு ெண்தடக்கால ஒளடதங்களும் இதணக்கெ்ெடட்ிருெ்ெதனால், 

குருதியிலுள்ள குழுக்சகாஸ் அளதவக் கடட்ுெ்ெடுத்த ொரியம்ெரியமாகெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட 

இதவ அசதசொன்று பேயற்ெடுகின்றன. இதில் பிரதானமாக திரிெலா (Termanialia chebula-அரலு), 

(Terminalia belerica-புளு), (Phyllanthus emblica-பநல்லி), (Scorpia dulcis-காடட்ுக் பகாத்தமல்லி) 

மற்றும் (Camelia sinensis-கறுெ்புத் சதயிதல) ஆகியன ெயன்ெடுத்தெ்ெடட்ு, ஆயுரச்வத 

மருத்துவத்திற்கு அதமய இது தயாரிக்கெ்ெடட்ுள்ளன. 

 

எனசவ, புத்துயிர ்அளிக்கும் இவ்வாறான ஒரு சதநீரில் நீரிழிவு சநாய்க்கு எதிரான பேயற்ொடுகள் 

காணெ்ெடுகின்றன. 

 

 இது எவ்வாறு பெயற்ெடுகிறது? 

 
இயற்தகயின் ெல்சவறு ஒளடதங்களினால் தயாரிக்கெ்ெடட்ுள்ள டயெ் டீ உங்களுக்கு ெல்சவறு 

சுகாதார நன்தமகதளெ் பெற்றுக்பகாடுக்கும் வதகயில் பேயற்ெடுகின்றது. 

 

இன்சுயுலின் பேயற்ொடத்ட சீராக்க வல்ல காடட்ுக் பகாத்தமல்லி, குருதியில் காணெ்ெடும் 

சீனியின் அளவிதனயும் கணிேமான அளவிற்குக் கடட்ுெ்ெடுத்துகிறது. சமலும், ஒடஸ்ிஜன் 

எதிரெ்்புத் தன்தம பகாண்ட ேக்தி மிக்க ஒரு தயாரிெ்ொன திரிெலா, பகாலஸ்சரால் மட்டத்ததக் 

கடட்ுெ்ெடுத்தவும், அதன் மூலம் ஆசராக்கியமான இருதய பேயற்ொடத்டெ் பெற்றுக் 

பகாடுக்கவும், அசதசவதள, குருதியிலுள்ள குழுக்சகாஸ் அளதவக் கடட்ுெ்ெடுத்தவும் மிகவும் 

உதவியாக உள்ளது. ஆகசவ, ெண்தடய ஒளடதங்களின் ெல்சவறு சிறெ்ெம்ேங்கள் பகாண்ட 

சேரத்வகளாக இதணந்து பேயற்ெடும் இதவயதனத்தும் உங்களுக்கு ஆசராக்கியமான ஒரு 

வாழ்க்தகக்கு உதவுகின்றன. 

 

இந்தத ்சதயிதலயின் அதிகூடிய அனுகூலங்கதளெ் பெற்றுக்பகாள்ள ொல், சீனி சொன்ற சவறு 

எந்தவித பொருடக்தளயும் கலக்காது நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று முதற ெருகவும். பவறுமசன 

சதயிதலதய மாத்திரம் அருந்துவதன் மூலம் குழுக்சகாஸ் அளதவக் கடட்ுெ்ெடுத்த முடியாது 



என்ெதத கருத்திற் பகாள்ள சவண்டும். பதாடரந்்து உடற் ெயிற்சிகதள சமற்பகாண்டு 

ஆசராக்கியமான உணவு வதககதள உடப்காண்டு குருதியில் குழுசகாஸ் மட்டத்ததக் 

கடட்ுெ்ெடுத்தும் வதகயிலும் பேயற்ெட சவண்டும். 

 
 பிரதான அனுகூலங்கள்: 
 
 குழுக்சகாஸ் ோர ்சநாய்களில் இருந்து ொதுகாெ்பு 

 உடலின் ஒடஸ்ிஜன் சேரத்வதயத் தடுத்தல் 

 சிறுநீரகத்திற்கான ொதுகாெ்பு 

 இருதய சநாய்களில் இருந்தான ொதுகாெ்பு 

 
 
 
 
02. FADNA DIABE TEA CLASSIC 
 

“感受健康的生活方式” 

 
 

 
 
 

传统的100%天然阿育吠陀配方用于世代控制糖失调被改进为法得那代DIABE茶。将此配方与优质锡兰茶调配

成独特的口味，保证了普通茶的爽口、清爽的口感，是糖饮爱好者的理想替代品。 
 

为了在几分钟内就能沏出一杯美味的茶，法得那迪亚白茶采用现代科技以一种易于使用的形式制成。科学

研究人员已经证明，长期服用该产品没有副作用。 
 

建议每天喝三次法得那糖尿病茶，每个月至少检查一次血糖。 
 

成分:chebula (Aralu)， Terminalia bellirica (Bulu)， Phyllanthus Emblica (Nelli)， Scoparia dulcis (Wal 

koththamalli)， Camellia Sinensis(红茶) 
 
 
 
 



1. FADNA DIABE TEA  

„Der Geschmack eines gesunden Lebensstils“ 

 

 
 
Die traditionelle, 100% natürliche Ayurveda Rezeptur wird seit Generationen zur Diabetes-Kontrolle genutzt und 
findet ihre Vollendung im FADNA Diabe Tee. Diese Rezeptur, gemischt mit Ceylon Tee, bester Qualität, ergibt ein 
Getränk mit einzigartigem Geschmack. Ein idealer Ersatz zur herkömmlichen Tasse Tee für all jene, die unter Diabetes 
leiden. 
Der Einsatz modernster Technologie macht es möglich, FADNA Diabe Tee, schnell und unkompliziert zuzubereiten. 
Studien haben bestätigt, das FADNA Diabe Tee, selbst bei Genuss über einen langen Zeitraum, frei von 
Nebenwirkungen ist. 
Es wird empfohlen FADNA Diabe Tee 3 x täglich zu trinken und den Blutzuckerspiegel regelmässig zu kontrollieren. 
 Zusammensetzung:  
Terminalia chebula (Aralu), Terminalia bellirica (Bulu), Phyllanthus Emblica (Nelli), Scoparia dulcis (Wal koththamalli), 
Camellia Sinensis (schwarzer Tee) 
  



FADNA DIABE TEA  

 

  

Une formule ayurvédique traditionnelle 100% naturelle utilisée depuis des générations pour contrôler les troubles 
du sucre est améliorée comme FADNA DIABE TEA. En mélangeant cette formule avec du thé de Ceylan de la plus 
haute qualité dans un produit au goût unique, il assure le goût agréable et rafraîchissant d'une tasse de thé 
habituelle qui sera un remplacement idéal pour ceux qui sont concernés par le sucre.  
  

Pour préparer instantanément une tasse de thé savoureuse en quelques minutes, FADNA DIABE TEA est fabriqué 
sous une forme facile à utiliser en utilisant la technologie moderne. Les chercheurs scientifiques n'ont prouvé 
aucun effet secondaire en consommant le produit pendant de longues périodes.  
Il est recommandé d'utiliser FADNA DIABE TEA trois fois par jour et de vérifier votre taux de sucre dans le sang au 
moins une fois par mois.  
  

Les ingrédients: Terminalia chebula (Aralu), Terminalia bellirica (Bulu), Phyllanthus Emblica  
(Nelli), Scoparia dulcis (Wal koththamalli), Camellia Sinensis (Thé noir)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< Goûtez à la sensation d'un mode de vie sain >>   

  



 
 
 


