
பெட்னா ஹஸ்தி டீ (Fadna Hasthi Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 20 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 20 ெயன்ொடுெள் 

  
ஹஸ்தி டீ யில் இரண்டு முக்ெிய ொரம்ொிய தாவரங்ெள் அடங்ெியுள்ளன. அவவ அமுக்ெிரா (Ashwagandha) மற்றும் 

முடக்ெத்தான் (Welpenela) என்ெனவாகும். இது மனனாநிவைவயயும், உடல் நிவைவயயும் வலிவமப்ெடுத்தும் 

ஆயுர்னவத மருந்துெளாகும். பதாடர்ந்து உடற்ெயிற்சிெளில் ஈடுெடுெவர்ெளுக்கு இவவ மிெவும் சிறந்ததாகும். உடலில் 

தவச வளர்ச்சிக்கு இது பொிதும் உதவும். னமலும், இந்த ஒளடத னதநீர் உடலின் னநாய்ெள், வலிெள் என்ெவற்றுக்கு 

நிவாரணம் வழங்குவனதாடு ஆண்ெளின் வீாிய சக்தவயயும் அதிொிக்ெிறது. 

 
 ஹஸ்தி டீ என்றால் என்ன? 
 
அமுக்ெிரா (Withania somnifera) மற்றும் முடக்ெத்தான் (Cardiospermum halicacabum) ஆெிய இரண்டும் 

ொரம்ொிய மூலிவெெளின் ெைவவயில் உருவான இது, உடல் மற்றும் மன வலிவமவய அதிொிக்கும் ஒரு ொனமாகும். 

 

அமுக்ெிரா (அஸ்வெந்த) என்ெது ஒரு மருத்துவத் தாவரமாகும். இது, நீண்ட ஆயுவளப் பெற்றுக்பொடுக்ெ உதவுெிறது. 

ஆயுர்னவத ெற்வெளின்ெடி அஸ்வெந்த, வாத னநாய்ெளுக்கு நிவாரணமளிக்கும் ஒரு மருந்தாகும். சருமத்தின் பொலிவவ 

அதிொித்து, உடலின் தவசெளுக்கு வளர்ச்சிவயப் பெற்றுக்பொடுத்து, நரம்புெளுக்கு புத்துணர்ச்சிவயயும் பெற்றுக் 

பொடுக்ெிறது. அத்துடன், இதில் முடக்ெத்தான் ெைக்ெப்ெட்டுள்ளதனால், இது உடலின் னநாய்ெள், வலிெளுக்கு தீர்வவப் 

பெற்றுக்பொடுத்து, வீாியத்வத அதிொிக்ெ ெண்வடக்ொைம் முதல் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்துள்ளது. 

 

இயற்வெயான இந்த மருந்துெளில் எந்தவிதமான ெக்ெ விவளவுெளும் இல்வை என்ெதனால், மன அழுத்தம் மற்றும் 

உடல் சக்தி குவறந்தவர்ெளுக்கு இது எப்னொதும் ெயன்ெடுத்தக் கூடியதாெ உள்ளது. 

 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுெிறது? 

 
ஹஸ்தி டீ வினசடமாெ ொர்டினசால் (Cortisol) (மன அழுதத்தினால் ஏற்ெடும் ஒரு பஹார்னமான்) உற்ெத்திவய 

அதிொிக்ெ ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ஒன்றாகும். இது உங்ெளது அட்ாீனல் (adrenal) சுரப்ெவத அதிொித்து மன 

அழுத்தத்திற்கு எதிராெ பசயற்ெட உதவுெிறது. 

 

னமலும், இதில் அடங்ெியுள்ள இயற்வெ வளர்ச்சிக்ொன மூைப்பொருட்ெள் உங்ெள் தவச வளர்ச்சிக்கு உதவுவனதாடு, 

புனராட்டீன் மற்றும் இரத்தப் புரத (hemoglobin) உருவாக்ெத்திற்கும் துவண புாிெிறது. உடற்ெயிற்சி பசய்வதன் மூைம் 

உடலின் சக்திவய அதிொிக்ெ விரும்புனவாருக்கு தவச விருத்திக்கு இது மிெச் சிறந்ததாகும். ஆனராக்ெியமான 

பொழுப்புெவள மாத்திரம் உடலில் இவணயச் பசய்து ஆனராக்ெியமான குழுக்னொஸ் மட்டத்வதப் னெணவும் 

உதவுெிறது. 

 

ஹஸ்தி டீ னமலும் ொலியல் ாீதியில் மிெவும் வலிவமயான பசயற்ொடுெளுக்கு உதவுவனதாடு, னஹார்னமான்ெளின் 

உற்ெத்திக்கும் னதவவயான அளவு அதிொிப்வெ ஏற்ெடுத்துெிறது. 

 

இவ்வாறான அனுகூைங்ெளினால் இந்தப் ொனத்வத குவறந்தெட்சம் தினமும் பதாடர்ந்து இரு முவற 90 நாட்ெளுக்கு 

ெருெி வருவதன் மூைம் சிறந்த பெறுனெறுெவளப் பெற்றுக்பொள்ளைாம். சுவவவய அதிொிக்ெ ொலுடன் ெைந்து 

ெருெவும் முடியும். 

 
 ெிரதான அனுகூைங்ெள்: 
 
 மன அழுத்தம் மற்றும் ெவளப்புத் தன்வமவயக் குவறக்ெிறது. 

 உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சியளித்து சுறுசுறுப்ொெ இருக்ெ உதவுெிறது. 

 ொலியல் ாீதியில் உங்ெளுக்கு வீாியமளிக்ெிறது. 

 ஆண்ெளின் மைட்டுத்தன்வமவயப் னொக்ெி, சக்தி மிக்ெ விந்துக்ெவள உருவாக்குெிறது. 

 சாதாரண உடலுக்கு ஆனராக்ெியத்வதப் பெற்றுக்பொடுக்கும் ொனமாகும். 



 உடலின் சக்திவயயும் தவச விருத்திவயயும் பெற்றுக்பொடுக்ெிறது. 

 மனதினதும், உடலினதும் ெவளப்புத் தன்வமவயப் னொக்குெிறது. 

 நரம்புெளில் ஏற்ெடும் தளர்ச்சிெவளப் னொக்ெி மீளவமக்ெிறது. 

 னநாய் எதிர்ப்பு சக்திவய வலுப்ெடுத்துெிறது. 

 


