
මිරැකල් ටී - ම ොරින්ගො  ස ග ග්රීන් ටී   
 

මිරැකල් ටී - ම ොරින්ගො  ස ග ග්රීන් ටී ු ශ ීරයෙමුන් ෂ ඉ ත් ක කෙ ීරයෙ ්ධතියේමක රිුොකොරි ක්ු 

ප්රීසත  මසස ්් ක්ො ග  ැකි  ප්රබලස ප්රයේක්සිකකොෙකුි   ම   ුව් ්ව්  ම ක ්ො ු  ිනන්, ීරයෙු 
නිදැසත මු්  ඛණ්වුන්මගන් ්  ැොනි්ලින් ආේඉො ි රය ට සැ අසත්ොභොෂ ක සසස ්ර්ි ු 

්ළ්්ො ග  ැකි ු   
 

මිරැකල් ටී - ම ොරින්ගො  ස ග ග්රීන් ටී ු ක මක ද ? 

 

මිරැකල් ම ක - ග්රීන් ටී  සහි  ම ොරිිංගො ප්රයේක්සිකකොෙක ්ලින් ම්ොමැොස ක ්  අ ෙ ම ිනන් කම  

ීරයෙමුන් ෂ ඉ ත් ක ි රය ට උ්කොරය මේ  ම   ම ක ්ස ඇයේ තැළ ප්රයේක්සිකකොෙක අන් ර්ග ු, ආැොෙ 
ජීර්ණ ැො ප්රයේී්යේකෙණ ්ධතියේු ප්රීසත  මසස රිුො ි රය ට තව සසස.  
 

මුුවිංගො, ග්රීන් ටී  ස ඟ සිංමුෝජ ු  ි රය  ුව් ්ව්  ම ක  ්ො ු් ්  අ ෙ මු ෂ ටමින් ඊ, ම ෝලි් 
අම්සු සැ ෂ ටමින් සී ඇතුළු ම්ෝඉය ්දොර්ථ  සහැො බලසී්යේුි   
 

 

 

 ොිංී ආැොෙ ්ලින් ම ොෙ ආැොෙුකට කක යේ අු සහැො ම   ම ක ත ො ුදුසුද ු  ම ොරිිංගො හි අ ය්ීය 

ඇ .ම ෝ අම්ස  ්ු්  අවිංගු ්  අ ෙ ීොක මප්රෝටීන් 25% ් ් ණ අවිංගු මේ  ග්රීන් ටී  ස ඟ 

මුුවිංගො ම ක ්ො ු,  ක්සිකකොෙක ආ යේු නිසො ඇයේ ්  අ් ෝට ඇයේ ්  බලස්ෑ  අ්  ි රය ට ද 

ෂ ශිඉතට.  මබලකෂ න් ඛනිජ සැ මප්රෝටීන් අවිංගු  ම   ඖඉධීු   ම ක ්ො ු ්රිමභෝජ ු ි රය ; සමම් 
මසෞඛයු සැ සත්ොභොෂ ක ෂ ඉීජජ  ොීක ප්ර්ර්ි ු කෙ  ුදෂ මීතී  ්ො ුි   
 

අන් ර්ග ු : Moringa Oleifera (මුුවිංගො) Camellia sinensis (ග්රීන් ටී) 

 

මු රිුො කෙ  ආකොෙු   :  
 

මුුවිංගො  මකොළ හි  ෂ ටමින් සැ කකමෙොටිම ො.ඩ් (carotenoids)  ැකුවණු ෂ ට ෂ ෂ ි  .මටොමකමිකල් 
(phytochemicals) අවිංගු ්  අ ෙ මු ම්ෝඉණ අයේමර්කු සහැො ෂ කල්් ෂ සඳු ් ්  අ ෙ ්ර්ි  
ප්ර්ර්ිකුන් ද අවිංගු මේ  ග්රීන් ටී ු ශ ම්ොලිම ම ෝල් බලල ස ආැොෙ ැො ්ො  ්ර්ග ්ස ම්ොුස ප්රභ්ුන් 
්  අ ෙ ග්රීන්ටීහි ප්රයේක්සිකකොෙක අන් ර්ග ු ිළිබබලහ් කෙ  සද ්ර්මකඉණ  ිනන් කකී  ම්ම   

අ්ිො ු් දි ො මග  ඇ ;  

 මුුවිංගො  ස ග ග්රීන් ටී හි කෙ මසෞඛය ු බලස්ෑම් ්කි  කෙ  බල්ට  ප්රකොශි  ්ර්මකඉණ  ිනන් ස ොථ  

්  අ ෙ  ඒ්ොමක මකොළ සොෙු තුළ ප්රයේක්සිකකොෙක, ්ටක ආේඉණ (අ් ෝ, ්කුගඩු, ැෘදු, ්ෘඉණ 
මකෝඉ සැ ම් ැළු) ඇතුළු ජී් ෂ දයො ක ක රිුොකොෙකම් ෙොශිු් ඇයේ බල් ම්න් ශම් කෙ ඇ   
 

මුුවිංගො සැ ැරි  ම ක ස ඟ මිරැකල් ම ක ්ො ු, ීරයෙමක ඇතුළ  සිකට ුද් ි රය ට උ්කොරය ්  ෂ ශිඉතට 

්ො ු්  ් ශ ඇ   ම   ම ක මිනි කතු 3 ් ෙසු  සැ ම්ෝඉය ්දොර්ථ  සබලො ගකී ට උණුුදම් ජසමක 

 බලො යේබිු යුතුු   
 

 

 

 



ප්රතිලාො   
 

 

 මසව මෙෝග්සට නිෙෝෙණු වී  ්කි  කළ ැකි  නිදැසත මු්  ඛණ්වුන්මගන් ්   ැොනි්ලින් 
ආේඉො කෙ.  

 සීනි ආශ්රි  මෙෝග ඇයේවීමම් අ්දො   අඩුු  
 ෂ මීතඉ ආැොෙ අයේමර්කුි   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பெட்னா மிரகல் டீ - கிறீன் டீ யுடன் முருங்கக (Fadna Miracle Tea - Moringa with Green 
Tea) 

 
 ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள் 

 
முருங்கை மற்றும் கிறீன் டீ அடங்கிய மிரைல் டீ மிைவும் சை்தி வாய்ந்த ஒரு ஒடஸ்ிஜன் 

எதிரப்்பானாகும். இது, உடலிலுள்ள சைல நசச்ு இரசாயனப் பதாரத்்தங்ைகளயும் துரிதமாை 

வவளியயற்றி விடுகிறது. இந்த மிைச ்சிறந்த அழகுபடுத்தல் பானமானது, உடலுை்குத் தீங்கு 

விகளவிை்கும் ைலங்ைளின் வளரச்ச்ிகயை் ைடட்ுப்படுத்தி, உறுப்புை்ைளின் பாதுைாப்கப 

உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த யதநீகர தினந்யதாறும் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இருதய யநாய்ைள் 

தவிரை்்ைப்படட்ு, உணவு சமிபாடுைளும் சமப்படுத்தப்படுகின்றன. 

 
 கிறீன் டீ யில் முருங்கக அடங்கிய மிரகல் டீ என்றால் என்ன? 
 
கிறீன் டீ யில் முருங்கை அடங்கிய மிரைல் டீ என்பது, சை்தி வாய்ந்த ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்புத் தன்கம 

வைாண்ட ஒரு யதநீராகும். இது, உடலிலுள்ள நசச்ு இரசாயனங்ைகள வவளியயற்றும் ஒரு 

பானமாகும். இதில் அடங்கியுள்ள வபருமளவு ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்பான்ைள் ைாரணமாை, சமிபாடட்ுத் 

வதாகுதியின் சிை்ைல்ைள் யாவும் சீராை்ைப்படட்ு, மிைச ்சிறந்த வகையில் யநாய் எதிரப்்பு சை்தி 

அதிைரிை்ைப்படுகின்றது. 

 

கிறீன் டீ யுடன் முருங்கைகயயும் ைலப்பதன் மூலம் உங்ைள் அழகு யமம்படுத்தப்படுவது 

உறுதியாகும். விட்டமின் E, யபாலிை் அமிலம் மற்றும் விட்டமின் C ஆகிய மிை முை்கிய அழகுசாதன 

யபாஷாை்குப் வபாருடை்ள் இதில் அடங்கியுள்ளன. 

 

இந்தத ்யதநீர,் கசவ உணவு உடவ்ைாள்பவரை்ளுை்கு மிைப் வபாருத்தமானது. முருங்கையில் 

அடங்கியுள்ள அகனத்து 9 மிை முை்கியமான அகமயனா அமிலங்ைளும் உங்ைளுை்குை் 

கிகடப்பதனால், மாமிசங்ைள் மூலமான புயராட்டீன் யதகவப்பாடு இல்லாகம 

தவிரை்்ைப்படுகின்றது. அத்துடன் இதில் அடங்கியுள்ள 25% புயராட்டீன் வைாள்ளளவு அகனத்துத் 

யதகவப்பாடுைகளயும் பூரத்்தி வசய்கிறது. அத்துடன், முருங்கை மற்றும் கிறீன் டீ ைலகவயினால் 

உருவாை்ைப்படும் இந்த யதநீர,் ஈரலின் வசயற்பாடுைகள சீராை்கி, ஒடஸ்ிஜனுடன் இகணயும் நசச்ு 

இரசாயனங்ைளினால் ஏற்படும் தாை்ைங்ைகளத் தடுை்கிறது. எனயவ, வபருமளவு ஒடஸ்ிஜன் 

எதிரப்்பான்ைகளயும், புயராட்டீன் ைனியுப்புை்ைகளயும் வைாண்டுள்ள அழகை அதிைரிை்கும் 

இந்தப் பானத்கத வதாடரந்்து அருந்தி வருவதன் மூலம் உங்ைளது சருமதத்ின் சுைாதாரம் 

அதிைரிை்ைப்படுவயதாடு, ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்பு வசயற்பாடுைளும் சிறந்த வகையில் 

யபணப்படுகின்றன. 

 
உள்ளடக்கங்கள்: 

 
கிறீன் டீ (Camellia sinensis)> முருங்கை (Moringa oleifera) 
 
 இது எவ்வாறு பெயற்ெடுகிறது? 

 
முருங்கை இகலயில் வபருமளவிலான கபட்யடா வைமிை்ைல்ைள் (phytochemicals) அடங்கியுள்ளன. 

அவற்றுடன் விட்டமின்ைள், ையராட்டியனாய்டுைள் (carotenoids) ஆகியன அடங்கியுள்ளதனால், 

தகச வளரச்ச்ிை்குத் யதகவயான அகனத்துப் யபாஷாை்குைளும் வபற்றுை் வைாடுை்ைப்படுகிறது. 

வபாலிபியனால் (polyphenol) அடங்கிய மிைச ்சிறந்த பானமாை கிறீன் டீ ைருதப்படுகிறது. 

அதிலுள்ள ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்புத் தன்கம வதாடரப்ாை பல்யவறு ஆய்வுைள் மூலம் 

உறுதிப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. இகவ இரண்டினதும் ைலகவயினால் இருதயம் சார ்யநாய்ைளுை்கு 

சிறந்த தீரவ்ு கிகடப்பதுடன், உணவு சமிபாடும் சமப்படுத்தப்படுகிறது. 

 



முருங்கையில் ைாணப்படும் சுைாதார அனுகூலங்ைள் மற்றும் கிறீன் டீ யில் ைாணப்படும் பல்யவறு 

ஆய்வுைள் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நன்கமைள் என்பனவற்றின் ைாரணமாை இந்த இரண்டு 

உள்ளடை்ைங்ைள் மீதான ஆரவ்ம் அதிைரித்துள்ளது. இந்த இரண்டு இகலைளிலும் வபருமளவு 

உயிரியல் நன்கமைள், வியசடமாை ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்புத் தன்கம, தகசைகளப் பாதுைாத்தல் (ஈரல், 

சிறுநீரைம், இருதயம், நுகரயீரல் மற்றும் ஏகனய உறுப்புை்ைள்) அவற்றின் பாதுைாப்கப 

உறுதிப்படுத்துதல், குடல் புண் எதிரப்்பாை வசயற்படுதல், மன அழுத்தத்திற்கு எதிராைச ்

வசயற்படுதல், ைதிரவ்ீசச்ுத் தாை்ைங்ைளுை்கு எதிராைச ்வசயற்படுதல் மற்றும் யநாய் எதிரப்்பு 

சை்திகய அதிைரித;்தல் ஆகிய பல்யவறு நன்கமைகள இகவ வைாண்டுள்ளன. 

 

முருங்கை மற்றும் கிறீன் டீ அடங்கியுள்ள மிரைல் டீ கய பயன்படுத்துவதன் மூலம், உடலுை்குத் 

யதகவயான அகனத்து யபாஷாை்குத் தன்கமைகளயும் வபற்றுை்வைாள்ளை்கூடிய ஒரு ைருவியாை 

இது வசயற்படுகிறது. இந்த யதநீகர 3 நிமிடங்ைள் வகர ஊறவிடட்ுப் பருகுவதன் மூலம் சிறந்த 

சுகவகயயும், யபாஷாை்குைகளயும் வபற்றுை்வைாள்ளை்கூடிய சிறந்த யதநீர ்அனுபவமாை அது 

வசயற்படும் என்பது உறுதியாகும். 

 
 பிரதான அனுகூலங்கள்: 
 
 சுகையீனம் மற்றும் ஏகனய ைாரணங்ைளினால் ஏற்படும் தாை்ைங்ைளில் இருந்து உடல் 

உறுப்புை்ைகளப் பாதுைாத்தல். 

 இருதய யநாய்ைள் மூலமான இடரை்களை் குகறத்தல். 

 நீரிழிவு யநாயினால் ஏற்படும் இடரை்களை் குகறத்தல் 

 ஒடஸ்ிஜன் எதிரப்்பு தன்கமயுடன் வசயற்படுதல். 

 சை்தி வாய்ந்த யமலதிை உணவுப் யபாஷாை்ைாை வசயற்படுதல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FADNA MIRACAL TEA - WITH GREEN TEA 

 

“辣木加绿茶” 

 

 

 

 

奇迹(辣木)茶与绿茶是一种产品的完美结合，混合在一起，提供了许多不同的用途，消费今天的

生活。高抗氧化剂含量的绿茶和辣木，将支持提高性能的身体，积极工作，以消除自由基的有害

影响，保持你的身材。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。一杯茶可以让你的头脑清醒，让你的整个身体迎接

新的一天。 

 

成份: 

辣木属(辣木属鉴定), 

绿茶(山茶) 

 

 



FADNA WUNDERTEE 

 

“Moringa mit grünem Tee” 

 

 

 

Moringa mit grünem Tee ist eine perfekte Mischung mit einer Vielzahl verschiedener 

Verwendungsmöglichkeiten. Der hohe Gehalt an Antioxidantien in grünem Tee, zusammen mit Moringa 

unterstützt die Leistungsfähigkeit des Körpers und arbeitet aktiv daran, die schädlichen Auswirkungen der 

freien Radikale zu beseitigen, sowie Ihren Körper in Form zu halten. Die Wunderteeblätter 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. Eine Tasse Tee wird Ihnen 

helfen, Ihren Geist zu erfrischen und Ihren ganzen Körper für den Tag zu stärken und zu schützen.  

Zusammensetzung: 

Moringa (Moringa oleifera), 

Grüntee (Camellia sinensis) 

 

 

 

 



FADNA MIRACAL TEA 

“Moringa con Tè verde” 

 

 

Miracle Tea (Moringa) assieme al tè verde è una perfetta combinazione che da vita ad un prodotto 

abbinato che  viene consumato in diversi modi durante la giornata. 

L'alto contenuto di antiossidanti del tè verde insieme alla Moringa contribuirà a migliorare le prestazioni 

del corpo e lavora attivamente per eliminare gli effetti dannosi dei radicali liberi e mantenere il tuo corpo 

in forma.  

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),  

Tè verde (Camellia sinensis) 

 

 

 



FADNA MIRACAL TEA  

«Moringa au thé vert» Le thé Miracle (Moringa) avec du thé vert est la combinaison parfaite d'un 

produit qui se mélange et offre un certain nombre d'utilisations différentes en consommant la vie 

quotidienne. La teneur élevée en antioxydants du thé vert avec le Moringa aidera à améliorer les 

performances du corps et travaillera activement pour éliminer les effets nocifs des radicaux libres et 

garder votre corps en forme. Les feuilles de thé Miracle sont chargées d'antioxydants et de vitamines qui 

vous aideront à éclaircir votre esprit, à augmenter le niveau d'énergie, à abaisser la tension artérielle et 

la glycémie, 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. Une tasse de thé vous aidera à rafraîchir 

votre esprit et à stimuler tout votre corps face à face pour la journée.  

Les ingrédients Moringa (Moringa oleifera), Thé vert (Camellia sinensis) 

 

 


