ඊසි ටී
ඊසි තේ නිර්මාණය කර ඇේතේ ඔසප් තේදනාව නිසා ඇති වන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා ය. කිසිදු
කෘත්රිම ධයකය න තනාත න පහඋ රදරතඇ ඇති වන අපහසුතා සහ තේදනාව සමනය කිරීම
ස්වභාවික ධයක අඩංගු වන අතර තමම තේ ඵලදායී බව ඔප්ු වී ඇත. කාන්තාවන්තේ ප්රජනනන
පද්කතිතඇ තසෞඛ්යය වඩි  ියුණු  කිරීම සඳහා තමය ප්රතයජජනනවේ වන බඩවින් ඔසප් කාලය ුළඋ තමම
තේ පානය කිරීමද ඉතා සුදුසුය. තමම නිය්පාදනතඇ කාර්ය නයමතාව කඩලිත ජනියාතේ (ඇමරිකා
එ නසේ ජනනපදතඇ) පඩවති 2020 ක්රියාකාරී ාහාර සළුවේතේ ඔ ඔප්ු කර ප්රකායය පේ කරන ල ඔ.
ඊසි ටී යනු කුම නද?
කාන්තාවන් ඔසප් තේදනාව අවම කර ඩනීම සඳහා ඊසි තේ කියම විසඳුමකි. ඔසප් වීතේ ඔ ර්භායතඇ
ඇති prostaglandins තහජතමජනය ස්රාවය වීම නිසා ඇතිවන හඩකිම්ේ මන්න් ඔසප් වීම හ නී.
පහඋ රදරතඇ ඇති වන කඩ නකුම සහ ඔසප් තේදනාව ඔසප් වීතේ ඔ කාන්තාවන් අේවිඳින අපහසුතාවතඇ
තපාදු සලකුු  තේ. එවඩනි අේදඩකීේ සඳහා ප්රකාන තහ්ුළව පහත පරිිය ලඩිසස්ුළ ත කඋ හඩකිය වඩරිය
ාහාර ුරුදු තහජ දුේපානය, මේපඩන් පානය වඩනි තසෞඛ්ය සේපන්න තනාවන ීවවන ර ාවන්.
ඩඩ්නා, 100% ස්වභාවික වටත ජරුව න නිපදවා ඇති අතර එය ඔසප් තේදනාව සමනය කිරීම සඳහා
සකස් කරන ලද තේදනා නායක ධයකය න තවනුව භාවිතා කඋ හඩකිය. එබඩවින් තමම තේ
පානය, ඔසප් තේදනාව අවම කර ඩනීම කියම විසඳුම න වනවා තස්ම, කාන්තා ප්රජනනක පදකතිය
හා සේබන්ක ඩ වේ සහ ාසාදන සඳහා මනා පිළිුළරකි.

එය ක්රියා කරන ාකාරය
ඊසි තේ වල ඇති ධයධීය ගුණය ඔසප් වීතේ ඔ ඇතිවන දරුු  තේදනාවන් සමනය කිරීම
රපකාරී තේ. එය තවදුර ේ ර්භායතඇ මාංය තප්ශීන් ඔ නසිජනන් සඩපුණම වඩි  කරන අතර හඩකිම්ේ අඩු
කරිස, එමන්න් ඔසප් තේදනාව අඩු තේ.
තමම ධයධීය තේ පානය සෑම පඩය 6 ක වර නම ඔසප් වීතේ සලකුු  ඇති වි පානය
කිරීතමන් ඵලදායී බව ඔප්ු වී ඇති අතර ඔසප් වීතේ කාලය අවසන් වන ුළරු ිය ම පානය කිරීම සුදුසුය.
දඩි  ඔසප් තේදනාව න ඇති වූ වි සෑම පඩය 4 ක වර න තමම තේ පානය කිරීම වඩාේ සුදුසුය. වඩා
තහාඳ ප්රතිඵල සඳහා, ඔසප් චක්රතඇ ාරේභතඇ  ඔ එය නිතිපතා පරිතභජජනනය කරන්න. තවද ඔසප් චක්රතඇ
අක්රමිකකතා ඉවේ කර ඩනීම කියම විසඳුමකි.
ප්රකාන ප්රතිලාභ
1.
2.
3.
4.
5.

ඔසප් වීතේ  ඔ ඇතිවන අධික තේදනාව අඩු කිරීම .
අධික රුධිර ඩම්ම පාලනය කරිස.
ඔසප් චක්රය නියාමනය කරිස.
යරීරය අමතර ජනවය න ලබාතදිස.
අසාමානය තයජනි ්ාවයන් වඩඋඩ නවීම.

பெட்னா ஈஸீ டீ (Fadna Ezy Tea)



ஒரு பெக்பகட்டில் 04 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 04 ெயன்ொடுகள்

மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற் படக் கூடிய வலிகள் மற் றும் வவதனைகளில் இருந்து நிவாரணம்
பபறுவதற் காக தயாரிக்கப் பட்ட ஒரு உற் பத்திவய பபட்ைா ஈஸீ டீ. எந்தவிதமாை பெயற் னக
மருந்துகளும் இல் லாமல் அடி வயிற் றில் ஏற் படக்கூடிய வலி மற் றும் வவதனைகனள
குனறப் பதற் கு இயற் னகயாை மூலப் பபாருட்கனள மட்டும் பகாண்டு தயாரிக்கப் பட்ட இந்த வதநீ ர்
உறுதிப் படுத்தப் பட்ட பபறுவபறுகனளப் பபற் றுக் பகாடுத்துள் ளது. மாதவிடாய் காலப் பகுதியில்
இந்த வதநீ னரத் பதாடர்ந்து அருந்துவது மிகவும் சிறந்தது. மகளிரிை் பாலியல் சுகாதார
விருத்திக்கு இது மிகவும் முக்கிய பங் களிப் னபப் பபற் றுக் பகாடுக்கிை்றது. அபமரிக்காவிை்
கலிவபார்ைியா நகரில் இடம் பபற் ற ‘Functional Foods Conference 2020’ நிகழ் விை் வபாது (USA)
இந்த தயாரிப் பிை் சிறப்புகள் உறுதி பெய் யப் பட்டு பிரசுரிக்கப் பட்டை.

 ஈஸீ டீ என்றால் என்ன?
மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற் படும் வலிகளில் இருந்து நிவாரணம் பபறுவதற் கு மகளிருக்பகை
விவெடமாகத் தயாரிக்கப் பட்ட ஒரு பாைவம ஈஸீ டீ ஆகும் . கருப் னபயில் ஏற் படும் prostaglandins
எை்னும் வ
ாவமாை்களிை் சுருங் கல் நினல காரணமாகவவ மாதவிடாய் கால வயிற் று வலி
ஏற் படுகிை்றது.
மாதவிடாய் காலத்தில் பபண்களினடவய காணப்படும் ஒரு ொதாரண நிகழ் வுதாை் அடி வயிற் றில்
ஏற் படும் வலி மற் றும் திமித்தல் வபாை்ற ஒரு நினல. இதற் கு சுகாதாரமற் ற உணவுப் பழக்க
வழக்கங் கள் மற் றும் புனகத்தல் , மது அருந்துதல் வபாை்ற பழக்க வழக்கங் கள் பிரதாை
காரணமாக அனமந்திருக்கிை்றை.
இதற் பகை பபட்ைா 100% இயற் னகயாை வெர்னவ ஒை்னறத் தயாரித்துள் ளது. மாதவிடாய்
காலத்தில் ஏற் படும் வநாய் களுக்காக பயை்படுத்தப் படும் வலி நிவாரண மாத்தினரகளுக்குப்
பதிலாக இதனைப் பயை்படுத்த முடியும் . எைவவ, இந்த வதநீ ர் பவறுமவை மாதவிடாய் கால
வலிகளுக்கு மாத்திரமை்றி, மகளிரிை் பால் இை சுகாதாரம் ொர்ந்த ஏனைய சிக்கல் களுக்கும்
தீர்வு வழங் கும் ஒரு சிறந்த நிவாரணியாகும் .

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற் படும் கடுனமயாை வலிகனளக் குனறப் பதற் கு ஈஸீ டீ யில்
அடங் கியுள் ள வீக்கம் ஏற் படுவனதத் தடுக்கும் காரணிகள் உதவும் . கருப் னபக்குத் வதனவயாை
ஒட்ஸிஜை் விநிவயாகத்னத அதிகளவில் பபற் றுக்பகாடுக்கவும் இது உதவுகிறது. சுருக்கம்
ஏற் படுவனதயும் தடுத்து அதைால் ஏற் படும் வலினயக் குனறக்கிறது.
மாதவிடாய் அறிகுறிகள் ஏற் பட ஆரம் பித்ததும் , பதாடர்ந்து 6 மணி வநரங் களுக்கு ஒரு முனற
பபட்ைா ஈஸீ டீ பருகுவதை் மூலம் சிறந்த பபறுவபறுகனளப் பபற் றுக்பகாள் ள முடியும் எை்பது
உறுதிப் படுத்தப் பட்டுள் ளது. மாதவிடாய் தீவிரமாக உள் ள காலப் பகுதிகளில் ஒவ் பவாரு நாை்கு
மணி வநரங் களுக்கு ஒரு முனறயும் இதனை அருந்துவது சிறந்ததாகும் . மிகெ் சிறந்த
பபறுவபறுகளுக்கு மாதவிடாய் சுற் றிை் ஆரம் ப காலத்தில் இருந்வத பருகுவது மிகவும்
உகந்ததாகும் .

 பிரதான அனுகூலங் கள் :



மாதவிடாயிைால் ஏற் படும் அடிவயிற் று வலி மற் றும் மற் றும் அபெௌகரியங் கனளக்
குனறக்கிறது.
அதிக இரத்தப் பபருக்னகத் தடுக்கிறது.






மாதவிடாய் சுற் னற சீராக்குகிறது.
மகளிரிை் பால் ொர் ரீதியில் ஏற் படும் வீக்கத் தை்னமனயக் குனறக்கிறது.
உடலுக்குத் வதனவயாை வபாஷாக்குத் தை்னமகனளப் பபற் றுக்பகாடுக்கிை்றது.
அொதாரண நினலகளில் இருந்து பாதுகாப் பு அளிக்கிறது.

FADNA EZY TEA

轻松、免费、放松
“自然缓解月经”
用法德娜·艾兹茶让一天过得轻松些

法德纳·艾兹茶是一种100%的天然草药，可以解决所有与月经有关的问题。它是根据平衡激素水平的传统
配方制成的。Ezy茶有助于改善身体的血液循环，缓解月经带来的疼痛。它可以提高生育能力，调节月经系
统。
如何使用:
请看里面的说明书
成份:
芫荽，thotilum, Neranchi(蒺藜)，Asamodagam(总苞沙眼)，Walanga Sahal (Embelia nibes)， Beheth
Sarana (Boerhavia diffusa)

FADNA EZY TEE
“Leicht, frei und entspannt”
“Natürliche Erleichterung bei Menstruationsbeschwerden“
Starten Sie in den Tag einfach mit Fadna Ezy Tee

Fadna Ezy Tea ist ein 100% natürliches, pflanzliches Heilmittel für alle Probleme im Zusammenhang mit der
Menstruation. Er wird nach einer traditionellen Rezeptur hergestellt, die die Hormonspiegel ausgleicht. Ezy Tee hilft,
die Durchblutung des Körpers zu verbessern und lindert Schmerzen, die durch die Menstruation verursacht werden.
Er verbessert die Fruchtbarkeit und reguliert das Menstruationssystem.
Anwendungsempfehlung:
Siehe Packungsbeilage
Zusammensetzung:
Koththamalli (Coriandrum sativum), Thotila (Oroxylum indicum), Neranchi (Tribulus teriestris), Asamodagam
(Trachyspermum involucratum), Walanga Sahal (Embelia nibes), Beheth Sarana (Boerhavia diffusa)

FADNA EZY TEA
Facile, libera e rilassante
"Trovare sollievo mestruale naturalmente"

Rendi la giornata facile con il tè Fadna Ezy
Fadna Ezy Tea è un rimedio a base di erbe naturale al 100% per tutti i problemi legati alle mestruazioni. È realizzato
con una formula tradizionale che bilancia i livelli ormonali.
Il tè Eazy aiuta a migliorare la circolazione sanguigna del corpo e ad alleviare il dolore causato dalle mestruazioni. la
fertilità e regolarizza il sistema mestruale.
Come usare:
Vedere il foglietto illustrativo all'interno
Ingredienti:
Semi di Coriandolo (Coriandrum sativum), Thotila (Oroxylum indicum), Neranchi (Tribulus teriestris), Asamodagam
(Trachyspermum involucratum), Walanga Sahal (Embelia nibes), Beheth Sarana (Boerhavia diffusa)

FADNA EZY TEA
<<Facile, gratuit et détendu>>
<<Trouver un soulagement menstruel naturellement>>

Commencez la journée simplement avec <<Fadna Ezy Tea>>.

Fadna Ezy Tea est un remède à base de plantes 100% naturel pour tous les problèmes liés aux menstruations. Il est
fait sur une formule traditionnelle qui équilibre les niveaux d'hormones. <<Fadna Ezy Tea>> aide à améliorer la
circulation sanguine du corps et vous soulage de la douleur causée par les menstruations. Il améliore la fertilité et
régularise le système menstruel.

Les instructions d'utilisation
Voir la notice d'instructions à l'intérieur

Les ingrédients
Koththamalli (Coriandrum sativum), Thotila (Oroxylum indicum), Neranchi (Tribulus teriestris),
Asamodagam (Trachyspermum involucratum), Walanga Sahal (Embelia nibes), Beheth Sarana (Boerhavia diffusa)

