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

 
 ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள் 

 
முருங்கக மற்றும் கிறீன் டீ அடங்கிய மிரகல் டீ மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்ொனாகும். இது, 

உடலிலுள்ள சகல நச்சு இரசாயனப் ெதார்த்தங்ககளயும் துாிதமாக பவளியயற்றி விடுகிறது. இந்த மிகச் சிறந்த 

அழகுெடுத்தல் ொனமானது, உடலுக்குத் தீங்கு விகளவிக்கும் கலங்களின் வளர்ச்சிகயக் கட்டுப்ெடுத்தி, உறுப்புக்களின் 

ொதுகாப்கெ உறுதிப்ெடுத்துகிறது. இந்த யதநீகர தினந்யதாறும் ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம், இருதய யநாய்கள் 

தவிர்க்கப்ெட்டு, உணவு சமிொடுகளும் சமப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

 
 கிறீன் டீ யில் முருங்கக அடங்கிய மிரகல் டீ என்றால் என்ன? 
 
கிறீன் டீ யில் முருங்கக அடங்கிய மிரகல் டீ என்ெது, சக்தி வாய்ந்த ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்கம பகாண்ட ஒரு 

யதநீராகும். இது, உடலிலுள்ள நச்சு இரசாயனங்ககள பவளியயற்றும் ஒரு ொனமாகும். இதில் அடங்கியுள்ள பெருமளவு 

ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்ொன்கள் காரணமாக, சமிொட்டுத் பதாகுதியின் சிக்கல்கள் யாவும் சீராக்கப்ெட்டு, மிகச் சிறந்த 

வககயில் யநாய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகாிக்கப்ெடுகின்றது. 

 

கிறீன் டீ யுடன் முருங்கககயயும் கலப்ெதன் மூலம் உங்கள் அழகு யமம்ெடுத்தப்ெடுவது உறுதியாகும். விட்டமின் E, 

யொலிக் அமிலம் மற்றும் விட்டமின் C ஆகிய மிக முக்கிய அழகுசாதன யொஷாக்குப் பொருட்கள் இதில் 

அடங்கியுள்ளன. 

 

இந்தத் யதநீர், கசவ உணவு உட்பகாள்ெவர்களுக்கு மிகப் பொருத்தமானது. முருங்ககயில் அடங்கியுள்ள அகனத்து 9 

மிக முக்கியமான அகமயனா அமிலங்களும் உங்களுக்குக் கிகடப்ெதனால், மாமிசங்கள் மூலமான புயராட்டீன் 

யதகவப்ொடு இல்லாகம தவிர்க்கப்ெடுகின்றது. அத்துடன் இதில் அடங்கியுள்ள 25% புயராட்டீன் பகாள்ளளவு 

அகனத்துத் யதகவப்ொடுககளயும் பூர்த்தி பசய்கிறது. அத்துடன், முருங்கக மற்றும் கிறீன் டீ கலகவயினால் 

உருவாக்கப்ெடும் இந்த யதநீர், ஈரலின் பசயற்ொடுககள சீராக்கி, ஒட்ஸிஜனுடன் இகணயும் நச்சு 

இரசாயனங்களினால் ஏற்ெடும் தாக்கங்ககளத் தடுக்கிறது. எனயவ, பெருமளவு ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்ொன்ககளயும், 

புயராட்டீன் கனியுப்புக்ககளயும் பகாண்டுள்ள அழகக அதிகாிக்கும் இந்தப் ொனத்கத பதாடர்ந்து அருந்தி வருவதன் 

மூலம் உங்களது சருமத்தின் சுகாதாரம் அதிகாிக்கப்ெடுவயதாடு, ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு பசயற்ொடுகளும் சிறந்த வககயில் 

யெணப்ெடுகின்றன. 

 
உள்ளடக்கங்கள்: 

 
கிறீன் டீ (Camellia sinensis)> முருங்கக (Moringa oleifera) 
 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுகிறது? 

 
முருங்கக இகலயில் பெருமளவிலான கெட்யடா பகமிக்கல்கள் (phytochemicals) அடங்கியுள்ளன. அவற்றுடன் 

விட்டமின்கள், கயராட்டியனாய்டுகள் (carotenoids) ஆகியன அடங்கியுள்ளதனால், தகச வளர்ச்சிக்குத் யதகவயான 

அகனத்துப் யொஷாக்குகளும் பெற்றுக் பகாடுக்கப்ெடுகிறது. பொலிெியனால் (polyphenol) அடங்கிய மிகச் சிறந்த 

ொனமாக கிறீன் டீ கருதப்ெடுகிறது. அதிலுள்ள ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்கம பதாடர்ொக ெல்யவறு ஆய்வுகள் மூலம் 

உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இகவ இரண்டினதும் கலகவயினால் இருதயம் சார் யநாய்களுக்கு சிறந்த தீர்வு 

கிகடப்ெதுடன், உணவு சமிொடும் சமப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 

முருங்ககயில் காணப்ெடும் சுகாதார அனுகூலங்கள் மற்றும் கிறீன் டீ யில் காணப்ெடும் ெல்யவறு ஆய்வுகள் மூலம் 

உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட நன்கமகள் என்ெனவற்றின் காரணமாக இந்த இரண்டு உள்ளடக்கங்கள் மீதான ஆர்வம் 

அதிகாித்துள்ளது. இந்த இரண்டு இகலகளிலும் பெருமளவு உயிாியல் நன்கமகள், வியசடமாக ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் 

தன்கம, தகசககளப் ொதுகாத்தல் (ஈரல், சிறுநீரகம், இருதயம், நுகரயீரல் மற்றும் ஏகனய உறுப்புக்கள்) அவற்றின் 

ொதுகாப்கெ உறுதிப்ெடுத்துதல், குடல் புண் எதிர்ப்ொக பசயற்ெடுதல், மன அழுத்தத்திற்கு எதிராகச் பசயற்ெடுதல், 



கதிர்வீச்சுத் தாக்கங்களுக்கு எதிராகச் பசயற்ெடுதல் மற்றும் யநாய் எதிர்ப்பு சக்திகய அதிகாித்;தல் ஆகிய ெல்யவறு 

நன்கமககள இகவ பகாண்டுள்ளன. 

 

முருங்கக மற்றும் கிறீன் டீ அடங்கியுள்ள மிரகல் டீ கய ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம், உடலுக்குத் யதகவயான அகனத்து 

யொஷாக்குத் தன்கமககளயும் பெற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஒரு கருவியாக இது பசயற்ெடுகிறது. இந்த யதநீகர 3 

நிமிடங்கள் வகர ஊறவிட்டுப் ெருகுவதன் மூலம் சிறந்த சுகவகயயும், யொஷாக்குககளயும் பெற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

சிறந்த யதநீர் அனுெவமாக அது பசயற்ெடும் என்ெது உறுதியாகும். 

 
 ெிரதான அனுகூலங்கள்: 
 
 சுககயீனம் மற்றும் ஏகனய காரணங்களினால் ஏற்ெடும் தாக்கங்களில் இருந்து உடல் உறுப்புக்ககளப் 

ொதுகாத்தல். 

 இருதய யநாய்கள் மூலமான இடர்ககளக் குகறத்தல். 

 நீாிழிவு யநாயினால் ஏற்ெடும் இடர்ககளக் குகறத்தல் 

 ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு தன்கமயுடன் பசயற்ெடுதல். 

 சக்தி வாய்ந்த யமலதிக உணவுப் யொஷாக்காக பசயற்ெடுதல். 

 


