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மாதவிடாய் ொலத்தில் ஏற்ெடக் கூடிய வலிெள் மற்றும் வவதனனெளில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்ொெ 

தயாாிக்ெப்ெட்ட ஒரு உற்ெத்திவய பெட்னா ஈஸீ டீ. எந்தவிதமான பெயற்னெ மருந்துெளும் இல்லாமல் அடி வயிற்றில் 

ஏற்ெடக்கூடிய வலி மற்றும் வவதனனெனள குனறப்ெதற்கு இயற்னெயான மூலப்பொருட்ெனள மட்டும் பொண்டு 

தயாாிக்ெப்ெட்ட இந்த வதநீர் உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட பெறுவெறுெனளப் பெற்றுக் பொடுத்துள்ளது. மாதவிடாய் 

ொலப்ெகுதியில் இந்த வதநீனரத் பதாடர்ந்து அருந்துவது மிெவும் ெிறந்தது. மெளிாின் ொலியல் சுொதார விருத்திக்கு இது 

மிெவும் முக்ெிய ெங்ெளிப்னெப் பெற்றுக் பொடுக்ெின்றது. அபமாிக்ொவின் ெலிவொர்னியா நொில் இடம்பெற்ற 

‘Functional Foods Conference 2020’  நிெழ்வின் வொது (USA) இந்த தயாாிப்ெின் ெிறப்புெள் உறுதி 

பெய்யப்ெட்டு ெிரசுாிக்ெப்ெட்டன. 

 
 ஈஸீ டீ என்றால் என்ன? 
 
மாதவிடாய் ொலத்தில் ஏற்ெடும் வலிெளில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்கு மெளிருக்பென விவெடமாெத் 

தயாாிக்ெப்ெட்ட ஒரு ொனவம ஈஸீ டீ ஆகும். ெருப்னெயில் ஏற்ெடும் prostaglandins என்னும் வ ாவமான்ெளின் 

சுருங்ெல் நினல ொரணமாெவவ மாதவிடாய் ொல வயிற்று வலி ஏற்ெடுெின்றது. 

 

மாதவிடாய் ொலத்தில் பெண்ெளினடவய ொணப்ெடும் ஒரு ொதாரண நிெழ்வுதான் அடி வயிற்றில் ஏற்ெடும் வலி மற்றும் 

திமித்தல் வொன்ற ஒரு நினல. இதற்கு சுொதாரமற்ற உணவுப் ெழக்ெ வழக்ெங்ெள் மற்றும் புனெத்தல், மது அருந்துதல் 

வொன்ற ெழக்ெ வழக்ெங்ெள் ெிரதான ொரணமாெ அனமந்திருக்ெின்றன. 

 

இதற்பென பெட்னா 100% இயற்னெயான வெர்னவ ஒன்னறத் தயாாித்துள்ளது. மாதவிடாய் ொலத்தில் ஏற்ெடும் 

வநாய்ெளுக்ொெ ெயன்ெடுத்தப்ெடும் வலி நிவாரண மாத்தினரெளுக்குப் ெதிலாெ இதனனப் ெயன்ெடுத்த முடியும். 

எனவவ, இந்த வதநீர் பவறுமவன மாதவிடாய் ொல வலிெளுக்கு மாத்திரமன்றி, மெளிாின் ொல் இன சுொதாரம் ொர்ந்த 

ஏனனய ெிக்ெல்ெளுக்கும் தீர்வு வழங்கும் ஒரு ெிறந்த நிவாரணியாகும். 

 
 இது எவ்வாறு பெயற்ெடுெிறது? 

 
மாதவிடாய் ொலத்தில் ஏற்ெடும் ெடுனமயான வலிெனளக் குனறப்ெதற்கு ஈஸீ டீ யில் அடங்ெியுள்ள வீக்ெம் 

ஏற்ெடுவனதத் தடுக்கும் ொரணிெள் உதவும். ெருப்னெக்குத் வதனவயான ஒட்ஸிஜன் விநிவயாெத்னத அதிெளவில் 

பெற்றுக்பொடுக்ெவும் இது உதவுெிறது. சுருக்ெம் ஏற்ெடுவனதயும் தடுத்து அதனால் ஏற்ெடும் வலினயக் குனறக்ெிறது. 

 

மாதவிடாய் அறிகுறிெள் ஏற்ெட ஆரம்ெித்ததும், பதாடர்ந்து 6 மணி வநரங்ெளுக்கு ஒரு முனற பெட்னா ஈஸீ டீ 

ெருகுவதன் மூலம் ெிறந்த பெறுவெறுெனளப் பெற்றுக்பொள்ள முடியும் என்ெது உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. மாதவிடாய் 

தீவிரமாெ உள்ள ொலப்ெகுதிெளில் ஒவ்பவாரு நான்கு மணி வநரங்ெளுக்கு ஒரு முனறயும் இதனன அருந்துவது 

ெிறந்ததாகும். மிெச் ெிறந்த பெறுவெறுெளுக்கு மாதவிடாய் சுற்றின் ஆரம்ெ ொலத்தில் இருந்வத ெருகுவது மிெவும் 

உெந்ததாகும். 
 
 ெிரதான அனுகூலங்ெள்: 
 
 மாதவிடாயினால் ஏற்ெடும் அடிவயிற்று வலி மற்றும் மற்றும் அபெௌொியங்ெனளக் குனறக்ெிறது. 

 அதிெ இரத்தப் பெருக்னெத் தடுக்ெிறது. 

 மாதவிடாய் சுற்னற ெீராக்குெிறது. 

 மெளிாின் ொல்ொர் ாீதியில் ஏற்ெடும் வீக்ெத் தன்னமனயக் குனறக்ெிறது. 

 உடலுக்குத் வதனவயான வொஷாக்குத் தன்னமெனளப் பெற்றுக்பொடுக்ெின்றது. 

 அொதாரண நினலெளில் இருந்து ொதுொப்பு அளிக்ெிறது. 

 


