
பெட்னா கிறீன் டீ (Fadna Green Tea) 

 

 ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள் 

 
கிறீன் டீ யுடன் வல்லாரையும் சேர்வதனால், மிகச் ேிறந்த ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்ரம கிரடக்கிறது. ஞாெக ேக்திரய 

அதிகாிக்கவும், மன ஒருரமப்ொட்ரட ஏற்ெடுத்தவும் சதரவயான அதிகளவு சொஷாக்கு அம்ேங்கள் இதில் 

அடங்கியுள்ளன. சமலும், இந்த மிகச் ேிறந்த ஒன்று சேர்வு மூலம் பவண் புைத (collagen) உற்ெத்தி 

அதிகாிக்கப்ெடுவதனால் ஆசைாக்கியமான, பொலிவான ேருமம் ஒன்று பெற்றுக்பகாடுக்கப்ெடுகிறது. இதனால், 

ொதிக்கப்ெட்ட தரேகளுக்கும் இது ேிறந்த நிவாைணியாக அரமகிறது. குருதிச் சுற்சறாட்டத்ரதச் ேீர்ெடுத்தி, மன 

அழுத்தத்ரதக் குரறத்து, ஆசைாக்கியமான வாழ்க்ரகரயயும், நிம்மதியான உறக்கத்ரதயும் பெற்றுக் பகாடுக்கிறது. 
 
 கிறீன் டீ என்றால் என்ன? 
 
மிகச் ேிறந்த கிறீன் டீ ரய, இயற்ரகயான வல்லாரை (Centella asiatica) இரணக்கும் சொது பெற்றுக் 

பகாடுக்கப்ெடும் ஞாெகேக்தி அதிகாிப்பு மற்றும் உடலுக்கு பெற்றுக்பகாடுக்கப்ெடும் புத்துணர்ச்ேி என்ென இதன் 

முக்கிய காைணங்களாகும். உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்ரம பகாண்ட கிறீன் டீ யுடன் முதிர்ச்ேித் 

சதாற்றங்கள் குரறக்கப்ெடுகின்றன. அத்துடன், வல்லாரையில் அடங்கியுள்ள சமலதிக அம்ேங்களினால் இது சமலும் 

தீவிைமரடகிறது. 

 

வல்லாரை, ஆயுர்சவத கற்ரககளுக்கு அரமய, வாழ்க்ரகயில் மந்திைமாகக் கருதப்ெடும் மருத்துவக் குணங்கள் பகாண்ட 

ஒரு தாவைமாகும். சமலும், இதில் இயற்ரகயாக காயங்கரளக் குணப்ெடுத்தும் தன்ரம, ொதிக்கப்ெட்ட தரேகரள 

மீளரமத்தல். பவண் புைத (collagen) உற்ெத்திரய அதிகாித்தல் சொன்ற பேயற்ொடுகள் மூலம், ேருமத்ரத 

மீளரமப்ெதற்கும், ஆசைாக்கியமாகத் திகழச் பேய்யவும் உதவுகிறது. 

 

உலகளாவிய ாீதியில் சமற்பகாள்ளப்ெட்ட ெல்சவறு ஆய்வுகள் மூலம் வல்லாரை என்ெது, மூரளக்கான உணவாகக் 

கருதப்ெடுகின்றது. இதற்குக் காைணம், அதில் அடங்கியுள்ள மூரளயின் ஞாெக ேக்திரய அதிகாித்தல் மற்றும் 

மூரளயின் பேயற்ொடுகரள அதிகாிப்ெதற்கான உள்ளடக்கங்களாகும். இதனால் ஞாெக மறதி ஏற்ெடுவது 

தடுக்கப்ெடுவசதாடு, வயதாகும் சொது ஏற்ெடும் ெல்சவறு ேிக்கல்களுக்கும் இது தீர்வாக அரமகிறது. 

 

சமலும், வல்லாரை சேர்க்கப்ெட்ட பெட்னா கிறீன் டீ ரய பதாடர்ச்ேியாக அருந்தி வருவதன் மூலம் நிம்மதியான 

உறக்கத்ரதப் பெற்றுக்பகாள்ளும் அசதசவரள, சதநீர் ஆர்வலர்களுக்கு கிறீன் டீ யுடனான இந்த உற்ெத்தி மிகச் 

ேிறந்ததாக அரமந்திருக்கும். 

 
உள்ளடக்கம்: 

 
பேன்படல்லா ஆேியாட்டிக்காää பகமல்லியா ேிபனன்ேிஸ் 
 
 இது எவ்வாறு பேயற்ெடுகிறது? 

 
கிறீன் டீ உடலில் உணரவ ேக்தியாக மாற்றும் பேயற்ொட்ரட அதிகாிப்ெதற்கு ெிைேித்தி பெற்ற ஒரு 

மூலப்பொருளாகும். இது, பகாழுப்ரெ எாிக்கும் பேயற்ொட்ரட அதிகாிப்ெசதாடு, ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு கருவி ஒன்றாகச் 

பேயற்ெட்டு, உடலில் உரறயக்கூடிய பகாழுப்ரெ குரறக்கவும் பேயற்ெடுகிறது. 

 

வல்லாரை மூலம் இரணக்கப்ெடும் ேிறப்ெம்ேங்களினால் ேருமத்தின் இளரமத் சதாற்றம் பதாடர்ச்ேியாக நீடிக்கும் 

என்ெசதாடு, குருதிச் சுற்சறாட்டத்ரதயும், பவண் புைத உற்ெத்திரயயும் அதிகாித்து, ேருமத்ரத திடமாக ரவத்திருக்கவும் 

உதவுகிறது. 

 

இருதய சநாய்கரளத் தடுக்க மிகச் ேிறந்தது எனப் புகழ் பெற்ற கிறீன் டீ யுடன் வல்லாரையின் நலச் பேழுரமயும் 

கலந்திருப்ெதனால், இைத்தக் கட்டிகள் உருவாகி, ேிறிய குருதி நாளங்களில் ஏற்ெடும் ேிக்கல்கரளத் தடுக்கவும் இது 

உதவுகிறது. 



 

நிபுணர்களின் ஆதாைங்களுக்கு அரமய, கிறீன் டீ ரய காரலயில் அல்லது இைவில் உறக்கத்திற்கு முன்னர் அருந்துவது 

மிகச் ேிறந்தது. சமலும், உணவு இயலாளர்களின் கருத்துக்களுக்கு அரமய, கிறீன் டீ ரய உணவுகளுக்கு இரடயில் 

அதாவது, (உணவு உட்பகாள்வதற்சகா அல்லது உணவு உட்பகாள்ள சுமார் இைண்டு மணித்தியாலங்களுக்கு முன்னர் 

அல்லது ெின்னர்) அருந்துவதன் மூலம் ேமிொட்டு நடவடிக்ரக அதிகாிக்கப்ெடுகிறது. 

 
 ெிைதான அனுகூலங்கள்: 

 

 ஞாெக ேக்திரயயும், புத்திக் கூர்ரமரயயும் அதிகாிக்கிறது. 
 பவண் புைத உற்ெத்தி (collagen) அதிகாித்து, ேருமத்ரத திடமாகவும் இளரமயாகவும் ரவத்திருக்க உதவுகிறது. 

 பதாடர்ந்து ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் உடலும் ேருமமும் புத்துயிர் பெறுகிறது. 

 ஆசைாக்கியமான ேருமத்ரதயும், அழகிய சதாற்றத்ரதயும் பெற்றுக்பகாடுக்கிறது. 

 உடலின் ஒட்ஸிஜன் சேர்ரவரயக் குரறக்கிறது. 

 குருதிச் சுற்சறாட்டத்ரத அதிகாித்து இைத்தக் கட்டிகள் உருவாவரதத் தடுக்கிறது. 

 ஆசைாக்கியமான கூந்தலுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

 நிம்மதியான உறக்கத்ரத பெற்றுக்பகாடுக்கிறது. 
 
 


