
பெட்னா டயப் டீ (Fadna Diabe Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 20 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 20 ெயன்ொடுெள் 

 
பெட்னா டயப் டீ ஆனது, விசேடமாெ உடலிலுள்ள குழுக்சொஸ் மட்டத்ததக் ெட்டுப்ெடுத்துவதற்ொெசவ 

தயாாிக்ெப்ெட்டுள்ளது. இதனால், நீாிழிவு சநாயினால் ஏற்ெடக்கூடிய தாக்ெங்ெதளக் குதைக்கும் நடவடிக்தெெள் 

முன்பனடுக்ெப்ெடுெின்ைன. ெறுப்புத் சதயிதையின் நன்தமெதளக் ெைந்து ெல்சவறு ெிசளவபனாயிட் (flavonoids) 

ெதளக் பொண்டு, அசதசவதள, ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு அம்ேங்ெதளயும் பொண்டு பேயற்ெடுவதனால், உங்ெள் குருதியில் 

குளுக்சொஸ் சேரும் சவெம் குதைக்ெப்ெடுெிைது. ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர ெல்ெதைக்ெழெத்தின் மருத்துவ பீடத்தின் மருத்துவ 

இரோயனவியல் திதைக்ெளத்தினால் சமற்பொள்ளப்ெட்ட ஆய்வுெளுக்கு அதமய, டயப் டீ யில் ொைப்ெடும் இரத்த 

ேக்ெதரக் குதைவு (hypoglyclaemic) மற்றும் நச்சுத் தன்தம (toxicity) பேயற்ொடுெள் மனித உடலுக்கு மிெச் ேிைந்தது 

என்ெசதாடு, அன்ைாடம் ெருகுவதன் மூைம் எந்தவிதமான தாக்ெங்ெளும் ஏற்ெடாது என்ெது உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 

 டயப் டீ என்ைால் என்ன? 
 
பெட்னா டயப் டீ ஆனது, விசேடமாெ நீாிழிவு பதாடர்ொன ொதிப்புக்ெதளத் தடுப்ெதற்பென்சை தயாாிக்ெப்ெட்ட ஒரு 

உற்ெத்தியாகும். இதன் மூைம் நீாிழிவு சநாயினால் ஏற்ெடும் ொதிப்புக்ெள் குதைக்ெப்ெடுெின்ைன. ெறுப்புத் 

சதயிதையின் ெிசளவபனாயிட்ெள் (flavonoids) மற்றும் ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்தமெதளக் பொண்டு 

தயாாிக்ெப்ெட்ட இதன் மூைம் குருதியில் குளுக்சொஸ் சேரும் சவெம் குதைக்ெப்ெடுெிைது. 

 

டயப் டீ யில் ெல்சவறு ெண்தடக்ொை ஒளடதங்ெளும் இதைக்ெப்ெட்டிருப்ெதனால், குருதியிலுள்ள குழுக்சொஸ் 

அளதவக் ெட்டுப்ெடுத்த ொாியம்ொியமாெப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட இதவ அசதசொன்று பேயற்ெடுெின்ைன. இதில் 

ெிரதானமாெ திாிெைா (Termanialia chebula-அரலு), (Terminalia belerica-புளு), (Phyllanthus emblica-பநல்லி), 

(Scorpia dulcis-ொட்டுக் பொத்தமல்லி) மற்றும் (Camelia sinensis-ெறுப்புத் சதயிதை) ஆெியன ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு, 

ஆயுர்சவத மருத்துவத்திற்கு அதமய இது தயாாிக்ெப்ெட்டுள்ளன. 

 

எனசவ, புத்துயிர் அளிக்கும் இவ்வாைான ஒரு சதநீாில் நீாிழிவு சநாய்க்கு எதிரான பேயற்ொடுெள் ொைப்ெடுெின்ைன. 

 

 இது எவ்வாறு பேயற்ெடுெிைது? 

 
இயற்தெயின் ெல்சவறு ஒளடதங்ெளினால் தயாாிக்ெப்ெட்டுள்ள டயப் டீ உங்ெளுக்கு ெல்சவறு சுொதார நன்தமெதளப் 

பெற்றுக்பொடுக்கும் வதெயில் பேயற்ெடுெின்ைது. 

 

இன்சுயுலின் பேயற்ொட்தட ேீராக்ெ வல்ை ொட்டுக் பொத்தமல்லி, குருதியில் ொைப்ெடும் ேீனியின் அளவிதனயும் 

ெைிேமான அளவிற்குக் ெட்டுப்ெடுத்துெிைது. சமலும், ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்தம பொண்ட ேக்தி மிக்ெ ஒரு 

தயாாிப்ொன திாிெைா, பொைஸ்சரால் மட்டத்ததக் ெட்டுப்ெடுத்தவும், அதன் மூைம் ஆசராக்ெியமான இருதய 

பேயற்ொட்தடப் பெற்றுக் பொடுக்ெவும், அசதசவதள, குருதியிலுள்ள குழுக்சொஸ் அளதவக் ெட்டுப்ெடுத்தவும் மிெவும் 

உதவியாெ உள்ளது. ஆெசவ, ெண்தடய ஒளடதங்ெளின் ெல்சவறு ேிைப்ெம்ேங்ெள் பொண்ட சேர்தவெளாெ இதைந்து 

பேயற்ெடும் இதவயதனத்தும் உங்ெளுக்கு ஆசராக்ெியமான ஒரு வாழ்க்தெக்கு உதவுெின்ைன. 

 

இந்தத் சதயிதையின் அதிகூடிய அனுகூைங்ெதளப் பெற்றுக்பொள்ள ொல், ேீனி சொன்ை சவறு எந்தவித 

பொருட்ெதளயும் ெைக்ொது நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று முதை ெருெவும். பவறுமசன சதயிதைதய மாத்திரம் அருந்துவதன் 

மூைம் குழுக்சொஸ் அளதவக் ெட்டுப்ெடுத்த முடியாது என்ெதத ெருத்திற் பொள்ள சவண்டும். பதாடர்ந்து உடற் 

ெயிற்ேிெதள சமற்பொண்டு ஆசராக்ெியமான உைவு வதெெதள உட்பொண்டு குருதியில் குழுசொஸ் மட்டத்ததக் 

ெட்டுப்ெடுத்தும் வதெயிலும் பேயற்ெட சவண்டும். 

 
 ெிரதான அனுகூைங்ெள்: 
 
 குழுக்சொஸ் ோர் சநாய்ெளில் இருந்து ொதுொப்பு 

 உடலின் ஒட்ஸிஜன் சேர்தவதயத் தடுத்தல் 



 ேிறுநீரெத்திற்ொன ொதுொப்பு 

 இருதய சநாய்ெளில் இருந்தான ொதுொப்பு 

 
 


