
பெட்னா இரமுசு டீ (Fadna Iramusu Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 10 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 10 ெயன்ொடுெள் 

 
 இரமுசு (நன்னாாி) ததயிலை என்றால் என்ன? 

 
உடல் குளிர்ச்சியலடவதற்ொெ ொரம்ொியமாெப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்த ஒளடத ொனதம இரமுசு (நன்னாாி) 

ததயிலையாகும். இது ெல்தவறு சரும தநாய்ெலளக் ெட்டுப்ெடுத்துவதற்ொெ ெண்லடக்ொைம் முததை 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்த ெக்ெ விலளவுெள் அற்ற ஒரு தாவரதம இதுவாகும். இது உடலில் ஒட்ஸிஜன் தசர்லவலயக் 

குலறத்து, ததலவயற்ற நச்சு இரசாயனங்ெள் உடலில் ெடிவலதக் குலறப்ெததாடு, அவற்லற சிறுநீர் மூைம் பவளிதயற்றி 

விடுெின்றது. 

 

நன்னாாி (Hemidesmus indicus) ஒரு ொரம்ொிய ஆயுர்தவத தாவரமாகும். இது ெை சந்ததிெளாெப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு 

வந்துள்ளது. உடலைக் குளிர்லமயாக்குவததாடு, தமலும் ெை நன்லமெலளயும் பெற்றுக் பொடுக்ெிறது. அவற்றில் மூட்டு 

வலிெளில் இருந்து நிவாரணம், ஆத்தலரட்டிஸ் தநாய் ொரணமான வலிெளில் இருந்து நிவாரணம், சரும தநாய்ெளுக்கு 

சிறந்த ஒரு சிெிச்லச முலறயாெச் பசயற்ெடுதல் என்ென குறிப்ெிடத்தக்ெ சிை அனுகூைங்ெளாகும். 

 

ஆயுர்தவத மருத்துவத்தில் நன்னாாி இரத்தத்லத சுத்திொிப்ெதற்ொெப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுெிறது. சிறுநீரெப் ொலதயில் 

ஏற்ெடும் தலடெலளத் தவிர்க்ெவும், வீக்ெலளத் தவிர்க்ெவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுெின்றது. இந்தத் தாவரத்தில் 

அடங்ெியுள்ள குளிர்ச்சித் தன்லம ொரணமாெ, சருமத்தின் ஆதராக்ெியத்லதயும். பொலிவுத் தன்லமலயயும் தெண 

உதவுவததாடு, உடலில் ஒட்ஸிஜன் தசர்லவலயக் குலறத்து, நச்சு இரசாயனங்ெலள வியர்லவ மற்றும் சிறுநீர் 

என்ெனவற்றின் மூைம் பவளிதய தள்ளி விடுெிறது. 

 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுெிறது? 

 
இரமுசு தேர்ெல் டீ ஆனது, வியர்லவ மற்றும் சிறுநீர் பவளிதயற்றத்லத அதிொிக்கும் இதமளிக்கும் ஒரு ொனமாகும். 

 

‘Saponins’ என அலைக்ெப்ெடும் இரசாயனப் பொருள் இரமுசுவில் அடங்ெியுள்ளதனால், மூட்டு வலிெள் 

ஏற்ெடுவலதத் தடுப்ெததாடு, சருமத்தில் ஏற்ெடும் அபசௌொியங்ெளுக்குக் ொரணமான ெக்ாீாியாக்ெலள ஒைிப்ெதற்கும் 

இது உதவுெிறது. 

 

எனதவ, பதாடர்ந்து இரமுசு ததநீலர அருந்துவதன் மூைம், உடல் பவப்ெ நிலை சீராக்ெப்ெட்டு, சருமத்திற்கு 

பொலிலவயும், அைெிய ததாற்றத்லதயும் அதிொித்து, சருமத்தில் ஏற்ெடும் அசளொியங்ெலளயும் தடுக்ெிறது. உங்ெளது 

உடலின் உட்ெகுதிலயயும் இது நன்கு தூய்லமப்ெடுத்துவததாடு, தீங்கு பசய்யும் நச்சு இரசாயனங்ெலள வியர்லவ 

மற்றும் சிறுநீர் மூைம் பவளிதயற்றி விடுெிறது. 

 

இந்த உற்ெத்தி 100% இயற்லெயானது. இதில் எவ்வித ெக்ெ விலளவுெளும் ெிலடயாது. எனதவ, இரமுசு ததயிலைலய 

எந்தபவாரு தவலளயிலும் அருந்த முடியும். ஆதராக்ெியமான வாழ்வுக்கு ததலவயான ஒரு சிறந்த ொனமாெவும் 

இதலனக் ெருதைாம். 

 
 ெிரதான அனுகூைங்ெள்: 
 
 உடலுக்குக் குளிர்ச்சியூட்டும் தன்லமலயக் பொண்டுள்ளது. 

 வயிற்றில் ஏற்ெடும் அதிெ அமிைத் தன்லமயினால் ஏற்ெடும் வாயுக்ெலள குலறக்ெிறது. 

 உடலின் பவப்ெ நிலை அதிொிப்பு ொரணமாெ ஏற்ெடும் என்ஸீமியா (Eczema) மற்றும் தடர்மலடடிஸ் 

(Dermatitis) ஆெிய தநாய்ெலள இல்ைாபதாைித்து சருமத்லத குளிர்ச்சியலடயச் பசய்ெிறது. 

 நுண்ணங்ெிெளுக்கு எதிராெ பசயற்ெடும் தன்லம ொரணமாெ, ெக்ாீாியாக்ெளினால் ஏற்ெடும் தாக்ெங்ெள் 

தடுக்ெப்ெடுெின்றன. 

 உடல் பவப்ெ நிலை குலறக்ெப்ெட்டு முடி உதிர்லவக் ெட்டுப்ெடுத்துெிறது. 

 உடலில் ஏற்ெடும் துர்நாற்றத்லதயும், வாய் துர்நாற்றத்லதயும் தடுக்ெிறது. 



 உடலில் ெட்டிெள் ஏற்ெடுவலதத் தடுக்ெிறது. 

 
 


