මිරැකල් ටී - ම ොරින්ගො ස ග කුරුඳු
මමොරින්ගො සහ කුරුඳු සමඟ මිරැකල් මේ යනු ආශ්චර්යමේ සංමයෝජනයක් මේ. එය මොනසික මසෞඛ්යය
වැඩි දියුණු කරන අතරම මතක ශක්ිය වැඩි කරයි. එමමන්ම මොනසික සුවය ලබො මෙයි. මමොරිංගො සහ
කුරුඳු ෙ සීනි ආබොධ පොලනය කිරීමට සහ හොනියට පේ සසල අළුේවැඩියො කිරීමට උපකොරී මේ. මසෞඛ්ය
සම්පන්න හෘෙ වොහිනී ක්රියොකොරිේවය වැඩි දියුණු කරන අතර මමය 100% ස්වොභොවික මේ දිනපතො
පොනය කිරීම, රූ සපුව වැඩි කිරීමට උපකොරී මේ.

මිරැකල් ටී - ම ොරින්ගො ස ග කුරුඳු යනු කු ක්ද?
මමොරිංගො (Moringa Oleifera) සහ ලංකො කුරුඳු (Cinnamomum zeylanicum) විශිෂ්ට ඖෂධීය මේ
පොනයක් වන අතර එය මබොමහෝ විටමින් හො ඛ්නිජ ලවණ වලින් අනුන වන අතර නැවුම් සුවඳක් සමග
එය මේ පොනයට නව අේෙැකීමක් ලබො මෙයි.
කුරුඳු යනු ඖෂධීය ගුණමයන් මපොමහොසේ ප්රභවයකි. එබැවින්, මමොරිංගො හි විටමින් ඊ සහ සී වල ඉහළ
අන්තර්ගතය කුරුඳු සමඟ සංමයෝජනය වී එහි ප්රිකක්සිකොරක හො ස්නොයු උේපොෙක ගුණොංග නිසො
මමොළමේ ක්රියොකොරිේවය වැඩි දියුණු කිරීමට වතොේ සුසුසු මේ. මමම අද්රවය මෙකම විවිධ ස්නොයු
ආබොධවලට ප්රිකොර කිරීමට සහ මොනසික මසෞඛ්යය වැඩි දියුණු කිරීමට මබමහවින් භොවිතො කර තත.

අන්තර්ගතය : Moringa Oleifera (ද්රුංගො) Cinnamomum zeylanicum (සිමලෝන් සිනමන් )

එය ක්රියො කරන ආකොරය :
මමොරිංගො සහ කුරුඳු සමඟ මිරැකල් මේ මබොමහෝ සවෙය ප්රිලොභ තත. කුරුඳුවල වැෙගේ මතල් වර්ග
සහ කුරුඳු අම්ලය සහ cinnamaldehyde වැනි වුේපන්නයන් අතංගු වන අතර එය ප්රි-ක්ුර ීවවී, ති
ප්රබල ප්රි කක්සිකොරකයක් මලස ක්රියො කරයි. මමොරිංගොවලෙ මබොමහෝ තමයිමනෝ අම්ල, මප්රෝටීන න සහ
සමට හිතකර විටමින් සහ ඛ්නිජ අතංගු වන අතර එමඟින් දීර්ඝොයුෂ වැඩි කිරීම , ප්රිශක්ිය වැඩි කිරීම
සහ අස්ි හො ෙේ ශක්ිමේ වැඩි කිරීම සිසුමේ. තවෙ, මමොරිංගොහි විටමින් ඊ සහ සී වල ඉහළ අන්තර්ගතය
මමොළමේ ක්රියොකොරිේවය වැඩි දියුණු කරන අතර මමොළමේ ති මසමරොමටොනින්, මතොපමයින් වැනි
ස්නොයු සම්මේෂකවල ක්රියොකොරිේවය සොමොනයකරණය කිරීමට උපකොරී වන අතර එය මතක ශක්ිය වැඩි
කිරීමට සහ මමනෝභොවයන් වැඩි දියුණු කිරීමට ප්රධොන කොර්යභොරයක් ඉු  කරයි.
ප්රතිලාො







මොනසික මසෞඛ්යයට යහපේ ම්ටමක පවේවො ගැනීමට සහොය වීම .
සීනි ආශ්රිත මරෝග පොලනය කිරීමට සහය වීම.
රුධිර ලිපිත ම්ටම පොලනය කිරීම.
අක්මො එන්සයිම සොමොනය ම්ටමට පවේවො ගැනීමට සහය වීම.
ප්රි ක්ුර ීවවී ගුණ තත.
ශරීර අවයව වලට හොනි කරන නිෙහස් ද්ක්ත ඛ්ණ්තයන්ට එමරහිව සටන් කිරීම.

பெட்னா மிரகல் டீ - முருங் கக மற் றும் கறுவா (Fadna Miracle Tea – Moringa with

Cinnamon)



ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள்

முருங் கை மற் றும் ைறுவா ஆகியன அடங் கிய மிரைல் டீ ஆனது, உளவியல் சுைாதாரத்கத
அதிைரித்து, ஞாபை சை்திகயயும் , மனனா திடத்கத ஒருங் குபடுத்தவும் மிைச் சிறந்தததாரு மந்திர
பானமாைை் ைருதப் படுகின்றது. முருங் கை மற் றும் ைறுவா என்பன குழுை்னைாஸ் மட்டத்கதை்
ைட்டுப் படுத்துவதற் கும் , பாதிப் பகடந்த ைலங் ைகள மீளகமப் பதற் கும் , இருதய
தசயற் பாடுைகளச் சீரகமை்ைவும் தபரிதும் உதவுகின்றன. 100% இயற் கையான இந்த னதநீ கர
தினசரி பருகுவதன் மூலம் உங் ைள் அழகு னபணப்பட்டு, னமம் படுத்தப் படுகின்றது.

 மிரகல் டீ - முருங் கக மற் றும் கறுவா என்றால் என்ன?
முருங் கை (Moringa oleifera) மற் றும் இலங் கையின் ைறுவா (Cinnamomum zeylanicum) ஆகிய
இரண்டு ஒளடத அம் சங் ைளும் னதநீ ராைை் ைலை்ைப் பட்டு, அதிைளவு விட்டமின்ைள் , ைனியுப் புை்ைள்
என்பனவற் றுடனும் , சிறந்த நறுமணத்துடனும் ஒரு சுகவயான னதநீ ர் அனுபவமாை உங் ைளிடம்
கிகடை்கிறது.
னமலும் , ைறுவாவில் தபருமளவு மங் ைனீஸ் மற் றும் உடல் ஆனராை்கியத்திற் குத் னதகவயான நார்ச்
சத்துை்ைள் அடங் கியுள் ளன. அத்துடன், விட்டமின் E மற் றும் C என்பனவற் கற தபருமளவில்
தைாண்டுள் ள முருங் கை, இதனுடன் இகணை்ைப் படுவதனால் , மூகளயின் தசயற் பாடுைள்
துரிதமாை்ைப் படுவனதாடு, ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்கம மற் றும் நரம் பியல் ததாகுதிைளின்
தசயற் பாடுைள் என்பன ஊை்குவிை்ைப் படுகின்றன. பல் னவறு விதமான நரம் பு சார் னநாய் ைளுை்கு
சிகிச்கச அளிை்கும் தபாருட்டு, இந்த இரு உள் ளடை்ைங் ைளும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. உங் ைள்
உளவியல் சுைாதாரத்கத னமம் படுத்த இது மிைவும் உைந்தது.
னமலும் , இந்த னதநீ ர் சுகவ மிை்ைதாை இருை்கும் அனதனவகள, தைாலஸ்னரால் மட்டத்கதை்
குகறை்ைவும் , இருதயம் சார் னநாய் ைளில் இருந்து பாதுைாப் புப் தபறவும் , பாதிப் பகடந்த
ைலங் ைகள மீளகமை்ைவும் , ைாயங் ைகள இலகுவாைை் குணப் படுத்தவும் , அழகைப் னபணவும் ,
னமம் படுத்தவும் உதவுகிறது.

உள் ளடக்கம் :
முருங் கை

(Moringa oleifera)> இலங் கையின் ைறுவா (Cinnamomum zeylanicum)

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
முருங் கை மற் றும் ைறுவா அடங் கிய மிரைல் டீ ஆனது, பல் னவறு சுைாதார அனுகூலங் ைகளயும்
தபற் றுை் தைாடுை்கின்றது. ைறுவாவில் வினசட முை்கியத்துவம் வாய் ந்த எண்தணய் ைள் , தபாதுவாை
இலவங் ைப் பகட அமிலம் மற் றும் சினமால் தடதெயிட் (cinnamaldehyde) னபான்ற சை்திவாய் ந்த
ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பான்ைள் அடங் கியுள் ளதனால் , நுண்ணங் கிைளுை்கு எதிராைவும் , நீ ரிழிவு னபான்ற
னநாய் ைளுை்கு எதிராைவும் , உடல் வீை்ைத்திற் கு எதிராைவும் தசயற் படுகிறது. முருங் கையில்
பல் னவறு அகமனனா அமிலங் ைளும் , புனராட்டீன்ைளும் அடங் கியுள் ளதனால் , சருமத்திற் கு
அவசியமான விட்;டமின்ைள் மற் றும் ைனியுப் புை்ைகளப் தபற் றுை்தைாடுத்து, நீ ண்ட ஆயுளுை்கு
வழிவகுை்கும் அனதனவகள, னநாய் எதிர்ப்பு சை்திகய அதிைரித்து, பற் ைள் மற் றும் எலும் புைளுை்கு
சை்தியூட்டுகின்றன. னமலும் , முருங் கையில் அடங் கியுள் ள விட்டமின் E மற் றும் C
னபான்றவற் றினால் மூகளயின் தசயற் பாடுைள் துரிதமகடவனதாடு, மூகளயின் நரம் புப்
பகுதிை்குத் னதகவயான தசனரானடானின் (serotonin), தடாபகமன் (dopamine) ஆகிய முை்கிய
இரசாயனப் தபாருட்ைள் இவற் றில் அடங் கியுள் ளன. இதன் மூலம் , மூகளயின் ஞாபைசை்தி

அதிைரிை்ைப் படும் தசயற் பாடுைள் னமற் தைாள் ளப்படுவனதாடு, சிறந்த மனனா பலம்
ஏற் படுவதற் கும் முை்கிய னதகவப் பாடாைை் ைாணப் படுகின்றன.
முருங் கை மற் றும் ைறுவா அடங் கிய மிரைல் டீ ததாடர்ந்து பருகி வருவதன் மூலம் சை்தி மிை்ை
னபாஷாை்குைகளயும் தபற் றுை்தைாள் ளும் அனதனவகள, ைகளப் கபப் னபாை்கி, னவகலப் பழுை்ைள்
ைாரணமாை ஏற் படும் னசாம் பகலயும் இல் லாததாழிை்கின்றது. இந்தத் னதயிகலகய சுமார் 3
நிமிடங் ைளுை்கு ஊறவிட்டு பருகுவதன் மூலம் அதிலுள் ள சைல னபாஷாை்கு சை்திைளும் னதநீ ரில்
கிகடத்து விடுகிறது.

 பிரதான அனுகூலங் கள் :







உளவியல் சுைாதாரத்திற் கு அதிசிறந்தது.
நீ ரிழிவு னநாகயை் ைட்டுப்படுத்;த உதவுகிறது.
குருதியின் தைாழுமியம் (Lipid) மட்டங் ைகளப் னபணுகிறது.
ஈரலிலுள் ள என்கசம் ைகள (enzymes) னபண உதவுகிறது.
நுண்ணங் கிைள் மற் றும் பை்ரீரியாை்ைளின் தாை்ைத்திலிருந்து பாதுைாப் பளிை்கிறது.
உடல் உறுப் புைளுை்கு பாதிப் கப ஏற் படுத்தும் தன்கமகய எதிர்ை்கிறது.

FADNA MIRACAL TEA - WITH PURE CEYLON CINNAMON
“辣木加纯锡兰肉桂”

奇迹(辣木)茶，纯锡兰肉桂是一个完美的混合提供不同的使用，以消费今天的生活。肉桂有助于解决所有的
胃和消化紊乱。肉桂的其他重要好处包括对抗真菌感染，缓解恶心，治疗腹泻等。它还可以帮助降低胆固
醇和甘油三酯水平，促进心脏健康。神奇的茶叶富含抗氧化剂和维生素，有助于清理你的头脑，提高能量
水平，降低血压和血糖水平，减少炎症，增强免疫力，保持健康的胆固醇水平和防止砷中毒。茶叶中含有
大量的维生素A, C, E，钙，钾和蛋白质。这两种组合将帮助你清醒头脑，促进你的整个身体面对新的一
天。
成份:
辣木属(辣木属鉴定),
肉桂(肉桂)

FADNA WUNDERTEE
„Moringa mit reinem Ceylon Zimt“

(Moringa)-Tee mit reinem Ceylon-Zimt ist eine perfekte Mischung, die eine Vielzahl verschiedener
Verwendungsmöglichkeiten im heutigen Leben bietet. Zimt hilft bei allen Magen- und Verdauungsstörungen.
Weitere wichtige Vorteile von Zimt sind die Bekämpfung von Pilzinfektionen, die Linderung von Übelkeit, die
Behandlung von Durchfall usw. Er kann auch zur Senkung des Cholesterin- und Triglyceridspiegels beitragen und die
Herzgesundheit fördern. Die Miracle Teeblätter sind mit Antioxidantien und Vitaminen ausgestattet, die helfen, den
Geist zu klären, das Energieniveau anzuheben, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel zu senken, Entzündungen
zu reduzieren, das Immunsystem zu stärken, einen gesunden Cholesterinspiegel zu erhalten und vor Arsenvergiftung
zu schützen. Der Tee enthält bedeutende Mengen an Vitamin A, C, E, Kalzium, Kalium und Eiweiß. Diese Kombination
von Moringa und Zimt wird Ihnen helfen, Ihren Geist zu erfrischen und Ihren ganzen Körper für den Tag zu stärken.
Zusammensetzung:
Moringa (Moringa oleifera)
Zimt (Cinnamomum zeylanicum)

FADNA MIRACAL TEA
"Moringa con cannella pure cannella di Ceylon”

Miracle Tea (Moringa) con cannella Pure Ceylon è una miscela perfetta che viene consumato in diversi momenti
della giornata. La cannella aiuta ad affrontare tutti i disturbi relativi alla digestione. Tra gli altri importanti vantaggi
della cannella sono inclusi, combattere le infezioni fungine, alleviare la nausea, curare la diarrea, ecc. Può anche
aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi, promuovendo la salute del cuore.
Le foglie di Miracle Tea sono ricche di antiossidanti e vitamine che aiutano a liberare la mente, aumentare il livello
di energia, abbassare la pressione sanguigna e il livello di zucchero nel sangue, ridurre l'infiammazione, andando a
migliorare il sistema immunitario. Inoltre è utile per mantenere un livello di colesterolo sano e proteggere dalla
tossicità dell'arsenico. Il tè contiene quantità significative di vitamina A, C, E, calcio, potassio e proteine.
Una tazza di tè ti aiuta a rinfrescare la mente e a stimolare il corpo per affrontare al meglio la giornata.
Ingredienti:
Moringa (Moringa oleifera),
Cannella (Cinnamomum zeylanicum

FADNA MIRACAL TEA
«Moringa à la cannelle pure de Ceylan» Le thé Miracle (Moringa) avec cannelle pure de Ceylan est un mélange
parfait qui offre un certain nombre d'utilisations différentes en consommant la vie quotidienne. La cannelle aide à
traiter tous les troubles gastriques et digestifs. Les autres avantages importants de la cannelle comprennent la
lutte contre les infections fongiques, le soulagement des nausées, le traitement de la diarrhée, etc. Il peut
également aider à réduire les taux de cholestérol et de triglycérides, favorisant ainsi la santé cardiaque. Les feuilles
de thé Miracle sont chargées d'antioxydants et de vitamines qui vous aideront à éclaircir votre esprit, à augmenter
votre niveau d'énergie, à abaisser la tension artérielle et le taux de sucre dans le sang, à réduire l'inflammation, à
renforcer le système immunitaire, à maintenir un taux de cholestérol sain et à protéger contre la toxicité de
l'arsenic. Le thé contient des quantités importantes de vitamines A, C, E, de calcium, de potassium et de protéines.
Ces deux combinaisons vous aideront à rafraîchir votre esprit et à stimuler tout votre corps pour affronter la
journée.
Les ingrédients Moringa (Moringa oleifera), Canelle (Cinnamomum zeylanicum)

