பெட்னா பெலிமல் ஹேர்ெல் டீ (Fadna Belimal Herbal Tea)



ஒரு பெக்பெட்டில் 10 பொதிெள்
ஒரு ெக்பெட்டில் 10 ெயன்ொடுெள்

பெலிமல் (வில்வம் பூ) என்ெது ஒரு ொரம்ொிய மருத்துவப் ொனமாகும். இது, வயிறு சார்ந்த சிக்ெல்ெளுக்கும்,
சமிொடுெளில் ஏற்ெடும் ொதிப்புக்ெளுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகெயில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுெின்றது. ெகளப்புத்
தன்கம மற்றும் உடலில் ஹசரும் நச்சு இரசாயனப் பொருட்ெள் என்ெனவற்கற பவளிஹயற்ற பெலிமல்
ெயன்ெடுத்தப்ெடுெிறது. உடலுக்குக் குளிர்கமயளிக்ெவும் இது உதவுெிறது.

 பெலிமல் ஹேர்ெல் டீ என்றால் என்ன?
பெலிமல் (வில்வம் பூ) (Aegle marmelos) என்ெது, ெண்கடக்ொலம் முதல் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வரும் வயிறு சார்ந்த
சிக்ெல்ெள், ஹநாய்ெளுக்கு நிவாரணமளிக்கும் உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சி தரும் ஒரு ொனமாகும். ஆயர்ஹவத ெற்கெெளில்
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளவாறு, இது சமிொடு சார்ந்த சிக்ெல்ெளுக்கும் மற்றும் வயிற்றில் ஏற்ெடும் ஏகனய வலிெளுக்கும்
தீர்வு வழங்கும் ஒரு அதிசிறந்த ொனமாகும்.
ஆதிொலத்தில் சூாியக் ெதிாில் ொய கவக்ெப்ெட்ட வில்வம் மரப் பூக்ெள் சுடு தண்ணீாில் ஊறகவக்ெப்ெட்டு நாளாந்தம்
ெருக்ெப்ெட்டு வந்துள்ளது. அதனால், ெகளப்புத் தன்கம நீங்ெியது. இதகன இலகுவாக்கும் வகெயில் தற்ஹொது சஹே
ெக்பெட்டுக்ெளில் ஒன்றிகணத்து வழங்ெப்ெடுெிறது. இதனால் மரவுப்புச் சத்து (caffeine) அற்ற இந்தப் ொனத்கத
பதாடர்ந்து அருந்தி வருவதன் மூலம் நாள் முழுவதும் எந்தவித ெகளப்பும் இன்றி புத்துணர்ச்சியுடன் பசயற்ெடும்
தன்கமகய இது உங்ெளுக்கு பெற்றுக் பொடுக்ெிறது.
பெலிமல் டீ என்ெது, உங்ெளது சாதாரண ஹதநீருக்கு சிறந்த ெதிலீடாெப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு ஹதநீராகும். எந்தவித
சுொதார ொதிப்புக்ெளும் இன்றி இதகன உங்ெளால் ெயன்ெடுத்;த முடியும். எனஹவ, நாளாந்தம் எந்த ஹவகளயிலும்
இதகன அருந்த முடியும். உடலின் ொதிப்புக்ெகள ஏற்ெடுத்தும் நச்சு இரசாயனப் பொருட்ெகள அெற்றி சருமத்திற்கு
அழெிய பொலிவான ஹதாற்றத்கதயும் இது பெற்றுத் தருெிறது.
ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்கம மற்றும் புற்றுஹநாய் எதிர்ப்புத் தன்கம ஆெிய குணாதிசயங்ெளினால் இது ஆதிொலம்
முதல் ஆயுர்ஹவத மருத்துவதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவஹதாடு, இப்ஹொது உங்ெளுக்கு சிறந்த ஹதநீர் அனுெவத்கதயும்
பெற்றுக் பொடுக்ெிறது.

 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுெிறது?
நறுமணம் மிக்ெ நீண்ட ஹநரம் நிகலத்திருக்கும் இந்த சுகவ மிகுந்த ொனம், உடலின் பவப்ெ நிகலகயக் குகறக்ெ
உதவுெிறது. ஆயுர்ஹவதத்தில் ஒட்ஸிஜன் ஹசர்கவெகளத் தவிர்க்கும் மற்றும் புற்றுஹநாய் சார்ந்த பசயற்ொடுெகளத்
தடுக்கும் ஒரு மாபெரும் மருந்தாெ இது ெருதப்ெடுெின்றது. இந்த மருந்துப் ொனம் ெல சந்ததிெளான மக்ெளால்
அருந்தப்ெட்டு வருெின்றன. பெட்னா இதகன உங்ெளது வசதி ெருதி இலகுவான சஹே ெக்பெட்டுக்ெளில் வழங்குெிறது.
இந்த பெலிமல் டீ கய நாளாந்தம் எந்தபவாரு ஹவகளயிலும் ெருெ முடியும். நீங்ெள் அருந்தும் ஹதநீருக்குப் ெதிலாெ
பதாடர்ந்து இதகன அருந்தி வருவது மிெச் சிறந்ததாகும்.

 ெிரதான அனுகூலங்ெள்:








உணவு சமிொட்டுத் தன்கமகய இலகுெடுத்துெிறது.
வயிற்றில் ஏற்ெடும் அபசௌொியங்ெளுக்கு சிறந்த நிவாரணியாகும்.
இரத்தத்கத சுத்திொிக்ெின்றது.
உடலுக்கு குளிரூட்டுெின்றது.
வயிற்றுப் புண்ெளினால் (Ulcer) ஏற்ெடும் தாக்ெங்ெகளத் தடுக்ெிறது.
புற்றுஹநாய் தடுப்ொனாெ பசயற்ெடுெிறது.
பதாடர்ந்து ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் சருமத்தின் பொலிவான தன்கம அதிொிக்ெின்றது.




வயிற்றில் ஏற்ெடும் வலிெள், சமிொட்டுக் ஹொளாறுெளுக்கு தீர்வாெ அகமெிறது.
அதிெ அமிலங்ெளினால் ஏற்ெடும் வாயு உற்ெத்திகயத் தடுக்ெிறது.

