
பெட்னா சில ான் சினபென் டீ (Fadna Ceylon Cinnamon Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 10 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 10 ெயன்ொடுெள் 

 
இ ங்கெயின் ெறுவாப் ெட்கைகய லதயிக யுைன் லசர்த்து ெிெச் சிறந்தபதாரு அனுெவத்கதப் பெற்றுக்பொள்வதற்கு 

அதன் மூ ம் உங்ெளது குழுக்லொஸின் அளகவக் ெட்டுப்ெடுத்தவும், இருதய ல ாய்ெகளக் ெட்டுப்ெடுத்தவும், 

குளிர்ச்சியான ொ ப்ெகுதியில் உைலின் பவப்ெ  ிக கய அதிொிக்ெவும் உதவுெிறது. லெலும், அதிெ பொழுப்புத் 

தன்கெயினால் இன்னல்ெடுெவர்ெளுக்கும் சினபென் டீ ெிெவும் சிறந்ததாகும். அதன் மூ ம் குருதியில் இரத்தக் ெட்டிெள் 

உருவாவகத தடுக்ெக்கூடியதாெவும் உள்ளது. 
 

 சில ான் சினபென் டீ என்றால் என்ன? 

 
உ ெின் ெிெச் சிறந்த இ ங்கெயின் ெறுவாகவ லதயிக யின்   ச் பசழுகெயுைன் இகைத்து ொரொன சுகவ ெற்றும் 

ெனதுைன் உைலின் குழுக்லொஸ் அளகவக் ெட்டுப்ெடுத்தும் தன்கெயுைனும், இருதய ல ாய்ெளில் இருந்து 

ொதுொப்கெப் பெற்றுக் பொடுக்கும் அனுகூ ங்ெளுைனும் உங்ெளுக்கு ெிகைக்கும் ஒரு ொனொகும். 

 

ஆயுர்லவத ெருத்துவத்தில் ெல் ாயிரக் ெைக்ொன ஆண்டுெளாெப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்த இ ங்கெயின் 

ெறுவாவுைன், லதயிக யின் சுகவகயயும் லசர்த்து இது தயாாிக்ெப்ெடுெிறது. உற்ெத்தி  ைவடிக்கெெளின் லொது, 

இதில் ொைப்ெடும்  ன்கெெள் அகனத்கதயும் அவ்வாலற லெணும் வகெயில் இந்த உற்ெத்திெள் 

லெற்பொள்ளப்ெடுெின்றன. எனலவ, சுகவயில் எவ்வித ொதிப்பும் ஏற்ெைாத வகெயிலும் லதயிக யின் அனுெவத்தில் 

ொதிப்பு ஏற்ெைாத வகெயிலும் அது உங்ெளிைம் வந்து லசர்ெிறது. குளிரான ொ ப்ெகுதிெளில் உைல் பவப்ெ  ிக கய 

அதிொிக்ெவும், ெிெச் சிறந்தபதாரு ொனொெ சினபென் டீ கயப் ெயன்ெடுத்;த முடியும். 

 
உள்ளைக்ெம்: 

 
பெெல்லியா சிபனன்சிஸ், சினபொெியம் பெயி னிக்ெம் 
 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுெிறது? 

 
ஆரம்ெ ொ த்தில், ெறுவா, இ ங்கெயில் ொத்திரம் ெிகைக்கும் ஒரு உற்ெத்தியாெலவ ொைப்ெட்ைது. அதில் 

அைங்ெியுள்ள ெருத்துவக் குைங்ெளில் அது உ ெளாவிய ாீதியில் ெ  தரப்ெட்ை இைங்ெளிலும் விற்ெகன பசய்யப்ெடும் 

ஒரு பொருளாெக் ொைப்ெடுெிறது. அதில் அைங்ெியுள்ள லொலெதெம் (Polyphenol) ெிெவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு 

ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு சக்தியாகும். அது ெறிச்சரக்குெள் அகனத்கதயும் தாண்டிய, ெிெச் சிறந்த ஒன்றாெச் 

பசயற்ெடுவதற்குக் ொரைொெ அகெெிறது. 

 

உ ெ தரம் வாய்ந்த ெறுவா உைன் இ ங்கெயில் வளர்ந்த லதயிக கய ஒன்றிகைத்து அதன் மூ ம் வீக்ெத் தன்கெ 

ஏற்ெடுவகதத் தவிர்ப்ெதன் மூ ம் ொதிப்ெகைந்த ெல்லவறு தகசெளுக்கு  ிவாரெளிக்ெ உதவுெிறது. ெகைய  ீர் 

(insulin) பசயற்ொட்கை சிறந்த ஒரு ெருந்தாெவும் இந்தக் ெறிச்சரக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடுெிறது. அதனால், குழுக்லொஸ் 

மூ ம் ஏற்ெைக் கூடிய ொதிப்புெளும் ெட்டுப்ெடுத்தப்ெடுெிறது. 

 

ெறுவாத் லதயிக  எந்தபவாரு தருைத்திலும் அருந்தக் கூடிய ஒன்றாகும். இது, சாதாரை லதயிக க்குப் ெதி ாெ 

ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ெிெச் சிறந்தபதாரு ொற்றுப் பொருளாகும். 

 
 ெிரதான அனுகூ ங்ெள்: 

 
 குழுக்லொஸ் சார் ொதிப்புக்ெளில் இருந்து ொதுொப்பு 

 இருதய ல ாய்ெகள ஏற்ெடுத்தக்கூடிய பொ ஸ்லரால் ெட்ைத்கதக் ெட்டுப்ெடுத்துவலதாடு, இரத்தக் ெட்டிெள் 

லதாண்றுவகதயும் தடுக்ெிறது. 

 உைவில் ஏற்ெடும் ஆர்வத்கத அதிொிப்ெலதாடு, உைவு செிொடு ெற்றும் உைலுைன் லசரும் தன்கெகய 

அதிொிக்ெிறது. 



 வாய்த் துர் ாற்றத்கதப் லொக்ெி ெற்ெளில் துவாரங்ெள் ஏற்ெடுவகத தடுக்ெிறது. 

 மூகளயின் ெ ங்ெளில் ொதிப்கெ ஏற்ெடுத்தும்  ரம்ெியல் ல ாய்ெளில் இருந்து ொதுொப்கெப் பெற்றுத் தருெிறது. 

 புற்று ல ாய்க் ெ ங்ெள் உருவாவகதத் தடுக்ெிறது. 

 உைல் பவப்ெத்கத அதிொிக்ெ உதவுெிறது. 

 ெக்றீாியா ெற்றும் பூஞ்சனம் லொன்றவற்றினால் ஏற்ெைக்கூடிய தாக்ெங்ெகளத் தடுத்து சுவாசப் கெ சார்ந்த 

ல ாய்ெளில் இருந்து ொதுொப்ெளிக்ெிறது. 

 


