
பெட்னா இமியுனி டீ (Fadna Immunni Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 20 பொதிெள்  

 ஒரு ெக்பெட்டில் 20 ெயன்ொடுெள் 

 
இமியுனி டீ யில் 100% ஒளடதங்ெள் அடங்ெியிருப்ெதனால், உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிொிக்ெவும், 

ந ாய்ெளில் இருந்து ொதுொப்புப் பெறவும், நுண்ணங்ெிெள் மூலமான தாக்ெங்ெயளத் தடுக்ெவும், ப ருக்ெடியான 

சந்தர்ப்ெங்ெளில் உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய திடமாெ யைத்திருக்ெவும் உதவுெிறது. சிறுைர்ெள் மற்றும் 

ைளர்ந்நதார் ஆெிய அயனைருக்கும் உெந்த ஒரு ொனமாெிய இதன் மூலம் ஆந ாக்ெியமான ைாழ்வுக்குத் நதயையான 

ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியயப் பெற்றுத் தரும். இலங்யெயின் ஆயுர்நைத தியணக்ெளத்தினால் அங்ெீொ ம் பெற்றநதாடு, 

ைிஞ்ஞான ாீதியாெ உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிொிக்கும் ஒரு ொனமாகும். 
 

 இமியுனி டீ என்றால் என்ன? 

 
உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிொிப்ெதற்ொெ ைிநசடமாெத் தயாாிக்ெப்ெட்டுள்ள சாதா ண ந ாய்ெளான 

இருமல், தடிமல், ொய்ச்சல் நொன்ற ந ாய்ெளில் இருந்து ொதுொப்யெ ைழங்கும் ஒரு ொனமாகும். ொ ம்ொிய 

ஒளடதங்ெளினால் தயாாிக்ெப்ெட்டுள்ள இந்தப் ொனம், உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிொித்து, கூடுதலான மன 

அழுத்தம் மற்றும் பதாடர்ச்சியான நையலப்ெழுைினால் ஏற்ெடக்கூடிய ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியின் தாக்ெத்யதத் 

தைிர்க்ெவும் உதவுெிறது. 

 

100% புத்துணர்ச்சி தரும் இயற்யெயான ஒரு உற்ெத்தியான இது, ஆயுர்நைத உள்ளடக்ெங்ெளான இஞ்சி (Zingiber 
officinale), பொத்தமல்லி (Coriandrum sativum), திப்ெிலி (Piper longum), மஞ்சள் (Curcuma longa), ஆைாய  

இயல (Cassia senna), அம்ருதைல்லி (Tinospora cordifolia), ெரு மிளகு (Piper nigrum), ப ல்லி (Phyllanthus 
emblica), ைல்லாய  (Centella asiatica) மற்றும் ெறுைா (Cinnamomum zeylanicum) ஆெியன அடங்ெியுள்ளன. 
 

பெட்னா ஆெிய  ாம், இந்த அயனத்து ஒளடதங்ெயளயும் ஒன்று நசர்த்து, ஒரு நதயியலப் பொதியாெ (Tea bag) 

உங்ெளுக்கு மிெச் சிறந்த சுயையில் பெற்றுக்பொடுக்ெ ஏற்ொடுெயளச் பசய்துள்நளாம். 

 
 இது எவ்ைாறு பசயற்ெடுெிறது? 

 
இமியுனி டீ யின் சுயை மற்றும் மணம், அதயன அருந்துையத இலகுைாக்குைநதாடு, ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய 

அதிொித்து, ந ாய்ெளுக்கு எதி ாெச் பசயற்ெடும் தன்யமயய உங்ெளுக்கு பெற்றுக்பொடுக்ெிறது. தற்நொயதய 

 ியலயில் இருமல், தடிமல், ொய்ச்சல் நொன்ற ந ாய்ெள் ெ ைி ைரும் ொலமாெ ெருதப்ெடுெிறது. இதற்கு, 

நொஷாக்ெின்யம, அதிெ மன அழுத்தம், ஓய்வு இன்யம ஆெியன ொ ணமாெ அயமந்திருப்ெநதாடு, இைற்றினால் ந ாய் 

எதிர்ப்பு சக்தி தாக்ெப்ெட்டுள்ளது. இமியுனி டீ யய ஒரு  ாயளக்கு ெலமுயற அருந்துைதன் மூலம், இவ்ைாறான 

பசயற்ொடுெளினால் ஏற்ெடக்கூடிய தாக்ெங்ெயளக் ெட்டுப்ெடுத்த முடியும். 

 

உங்ெள் குடும்ெத்தின் அயனைரும், ையதுக் ெட்டுப்ொடு இன்றி ெயன்ெடுத்த முடியும் என்ெநத இந்த ஒளடத நத ீாின் 

பெறுமதியாகும். இது 100% இயற்யெயானதாெவும், எந்தைித பசயற்யெப் பொருட்ெளும் இயணக்ெப்ெடாத 

ஒன்றாெவும் ொணப்ெடுெிறது. 

 

பொதிக்கும்  ீாில் ஒரு சநேயய இயணப்ெதன் மூலம் இமியுனி டீ யய இலகுைாெ தயாாித்துக்பொள்ள முடியும்.  ாளின் 

எந்தபைாரு சந்தர்ப்ெத்திலும் சிறுைர் முதல் பொிநயார் ைய  அயனைருக்கும் இமியுனி டீ யய அருந்த  ாம் ொிந்துய  

பசய்ெின்நறாம். இதயன பதாடர்ச்சியாெப் ெருெி ைருைதன் மூலம், உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிொிக்கும்.  ீண்ட 

ொலத்தில் ந ாய்ெளுக்கு உள்ளாொமல்  ீங்ெள் உங்ெள் அன்றாட  டைடிக்யெெயள பதாடர்ச்சியாெ முன்பனடுக்ெக் 

கூடியதாெவும் இருக்கும். 
 
 ெி தான அனுகூலங்ெள்: 
 
 உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிொிக்ெிறது. 



 ைிட்டமின்ெளான K, C, A மற்றும் ஏயனய ெல நொஷாக்கு அம்சங்ெயளக் பொண்டிருப்ெதனால், 

நுண்ணங்ெிெளினால் ஏற்ெடும் சாதா ண ந ாய்ெளான ொய்ச்சல், இருமல், தடிமல் நொன்றைற்யறத் தடுக்ெ 

உதவுெிறது. 

 இருதயத்திற்கு சிறந்த ொதுொப்யெப் பெற்றுக்பொடுக்ெிறது. 

 உணவு சமிொட்டுத் தன்யமயய சீர்ெடுத்துெிறது. 

 பொலஸ்ந ால் மட்டத்யதக் குயறக்ெிறது. 

 மூட்டு ந ாய்ெயளக் குயறக்ெிறது. 

 


