ෆෙෆෙල් ටී
ෆෙෆෙල් ටී ෆ ෞඛ්ය ්පන්ෙ හාර ීර්ණයට පපනාරී  නෙ තර හාර ීර්ණය පන්ධතියට හ්රිර
තක්රමිකාරර ා හාරයෆ තියනෙ තපනාුතරරන් ්රියාර ිරී ා හාර තරර ුතුසුත ෆ. ාාුසු  න තංගු
ර්ු, ෆපනර ෑසිට්, ාැග්නීසිට් ා ාැල්සිට් ාදනෆේ ා යී  ෆ ෆ ෞඛ්ය ්පන්ෙ ක්රිටරාරත්ේනට
හාර තියයයි්ා ෆ ෞඛ්ය ්පන්ෙ නෙ තර ෆාට නේ ෆේ ෆාෝප්පනටක් ෆ
දැ් ඔබ තදිත්පනේ
ා නු ැෆේ
ෆෙෆෙල් ටී ටනු කුාක්ද?
ෆෙෆෙල් (Foeniculum vulgare) ටනු හයු්ෆ.ද වනදය ිදදයරෆ. වරිදරර නෙ ර්්රදරයිා තුද්රනයටිර;
ෆ ෞඛ්ය ්පන්ෙ හාර ීර්ණයට
ාරට වීා, හාරයෆ ්රදරාට හාර ්රියාර ිරී ා ා පද ෆ
තපනාුතරර / ාැක්කුා තනේ ිරී ා ෆාා ෆේ පනරෙෆට් සිුස ා යි
ාාුසු  බීජ න සිසිල් බ පනෑා යී  ෆ තුළර සි රරපනට ාෙට ා ෙ තර තක්ාරන ාර ු ධි ෆට්
ිදෂ තනේ ා යි එපනාණයක් ෆෙරන, ාාුසු  ෆේ නිියපනරර පනරෙට ිරී ෆා් ෆාා ්රිය රව බර තර ාැිරට
ත්ර්තරට : Camellia sinensis (Black Tea), Foeniculum vulgare (Fennel)
එට ක්රිටර ා ෙ හාර ට :
ෆෙෆෙල් ටනු ෆබරෆාෝ ඖෂධීට ්රිය රව ිතර නිනෙර පනැළෑිනටිර ෆාිත තිය ්රිය ඔක්සිාර ා ාර
ක්රිටරාරී  රටනිා ගක ා ාන්් ාරනිට පනේ ව
තළුේනැඩිටර ා යි
ෆෙෙල් ාන්්, හාර ු චිට ාැංපනනේනයි; එට නක්රන බ පනර ෙට ිරී ා පපනාරී  ෆ. ෆෙෙල්න
තංගු ර්ු, ෆපනර ෑසිට්, ාැග්නීසිට් ා ාැල්සිට් ාදනර
ා යී  ට තියයයි්ා ෆ ෞඛ්ය
්පන්ෙ ට
ෆෙෙල් හාර ීර්ණයට
ා බංනැල් ක්රිටරාරත්ේනට පනාුත ා යි, එබැිද් හාර ට ෆපන ෆෙෙල් ෆේ
පනරෙට ිරී ා නි්ෆ්ය ා නු ැෆේ
්රධතරෙ ්රිය රව







හාර දි වීා ක්රානේ ා යි
තධිා හාර ු චිට තඩු ා ්රාරණයනේ තාර
බර තැීා පපනාරී  ෆනයි
හාරයෆ තියනෙ ෆ.දෙරන් නළක්නයි
එිත ්රියඔක්සිාර ා ුණය නි ර ාරනිට පනේ ව
තළුේනැඩිටර ෆ.
ාරනිා බැක්ටීත්ටර න්ධතෙට වීා නළක්නයි
ා.ිරත් නංනෙ බැිද් ිරත් ෆදෙ ා.නු ් හාර නංරේ ුතුසුත ෆ.

பெட்னா பெனல் டீ (Fadna Fennel Tea)



ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள்

பெட்னா பெனல் (பெருஞ் சீரக) டீ என்ெது, சிறந்த சமிொட்டுத் தன்மைக்காக எெ் பொதுை்
ெயன்ெடுத்தெ் ெடுை் மிகச் சிறந்த ைருந்தாகுை் . வயிற் றில் ஏற் ெடுை் சகல பிரச்சிமனகளுக்குை் இது
தீர்வாக அமைந்து விடுை் . நார்ச் சத்து, பொட்டாசியை் , பைக்னீசியை் , கல் சியை் ஆகியன இதில்
உள் ளடக்கெ் ெட்டிருெ் ெதனால் உடலுக்கு மிகச் சிறந்த நன்மைகமளெ் பெற் றுக் பகாடுக்குை்
அபதபவமள, உங் களது பதநீ ர்ச் சுமவமய அபத வமகயில் பெற் றுத்தருை் வல் லமைமயயுை் இது
பகாண்டுள் ளது.

 பெனல் டீ என்றால் என்ன?
பெனல் (பெருஞ் சீரகை் ) (Foeniculum vulgare) ஆதிகாலை் முதல் ெயன்ெடுத்தெ் ெட்டு வந்த ஒரு
ஆயுர்பவத ைருந்தாகுை் . இதன்மூலை் சமிொடு சார்ந்த பகாளாறுகள் தீர்க்கெ் ெட்டு, வயிறு ஊதுதல்
தடுக்கெ் ெட்டு, வாயு உருவாக்கை் குமறக்கெ் ெட்டு, வயிற் றில் ஏற் ெடக்கூடிய வலிகள் , திமித்தல்
பநாய் கமள இல் லாபதாழிக்கிறது.
பெருஞ் சீரக விமதகளில் காணெ் ெடுை் உடலுக்கு குளிர்ச்சியூட்டுை் தன்மையினால் உடலிலுள் ள
நச்சு இரசாயனங் கள் பவளிபயற் றெ் ெடுகிறது. ஈரலுக்குை் இரத்தத்திற் குை் இது மிகவுை்
சிறந்ததாகுை் . பெனல் டீ மய பதாடர்ந்து ெருகி வருவதன் மூலை் நீ ங் கள் இந்த நன்மைகமள
அமடந்துபகாள் ள முடியுை் .

உள் ளடக்கம் :
கறுெ் புத் பதயிமல (Camellia

sinensis)> பெருஞ் சீரகை் (Foeniculum vulgare)

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
பெருஞ் சீரகை் பெருைளவு நன்மைகமளக் பகாண்ட ஒரு உணவுெ் பொருளாகுை் . இது ெல் பவறு
ைருத்துவக் குணங் கமளயுை் , ஒட்ஸிஜன் எதிர்ெ்புத் தன்மைகமளயுை் தன்னகத்பதக
பகாண்டுள் ளது. அவற் றில் குபளாபராபஜனிக் அமிலை் (chlorogenic acid) லிபைானீன் (limonene)
ைற் றுை் குர்பசரின் (quercetin) ஆகிய இரசாயனெ் பொருட்கள் அடங் கியுள் ளதனால்
ொதிெ் ெமடந்த கலங் கமள மீளமைெ் ெதில் இது மிகவுை் உதவுகிறது.
பெருஞ் சீரகை் உணவு மீதான அதிக நாட்டத்மத குமறக்கிறது. இதன் காரணைாக, உடல்
ெருைமனக் குமறக்கவுை் உதவுகிறது. நார்ச்சத்து, பொட்;டாசியை் , பைக்சீனியை் , கல் சியை்
ஆகியன இதில் உள் ளடங் கியிருெ் ெதனால் , உடலுக்குை் இருதயத்திற் குை் சிறந்த
ஆபராக்கியத்மதயுை் பெற் றுக் பகாடுக்கிறது.
பெருஞ் சீரகை் சமிொட்டுத் தன்மைமய இலகுவாக்கி, வயிற் றுக்கு இதைளிக்கிறது. உணவு
உட்பகாள் ள முன்னர் இதமன அருந்துைாறு ெரிந்துமர பசய் யெ் ெட்டுள் ளது.

 பிரதான அனுகூலங் கள் :






உணவு சமிொட்டுக் பகாளாறுகமளத் தீர்த்து மவக்கிறது.
அதிக உணவு ஆவமலத் தடுக்கிறது.
இமரெ் மெ - குடல் ொமதயில் வீக்கத்மதக் கட்டுெ் ெடுத்துகிறது.
அதன் ஒட்ஸிஜபனற் று ெண்புகள் பசதைமடந்த பசல் கமள சீர் பசய் கின்றன.
தீங் கு விமளவிக்குை் ெக்ரீரியா ைற் றுை் ஈஸ்ட்களின் வளர்ச்சிமயத் தடுக்கிறது.





முதிர்வுத் பதாற் றத்மதயுை் , ஞாெக ைறதிமயயுை் இல் லாபதாழிக்கிறது. (அதாவது - இரத்தச்
பசாமக)
புற் றுபநாமய எதிர்க்குை் தன்மை பகாண்டது.
தாய் ெ் ொல் ஓட்டத்மத அதிகரிக்கச் பசய் வதனால் , ொலூட்டுை் தாய் ைார்களுக்குை் மிகவுை்
சிறந்தது.

FADNA FENNEL TEA - with Black Tea
自然缓解肠病

茴香种子自古以来就被传统地用于当地的药用系统。经常喝茴香茶有助于适当消化，减少食欲，肠胃胀
气，缓解腹痛和便秘。茴香茶还可以排除血液和肝脏中的毒素，保持体温凉爽。
所有这些好处都积累到那些定期食用它的人身上。
成份:
茴香(可),
红茶

FADNA FENCHEL TEE – mit Schwarzem Tee
„Natürliche Lösung für Verdauungsprobleme“

Fenchel wird seit alters her traditionell in der einheimischen Medizin verwendet. Der regelmäßige Genuss von
Fencheltee fördert die regelrechte Verdauung, wirkt gegen Appetitlosigkeit, Blähungen und lindert Bauchschmerzen
sowie Verstopfung. Der Fencheltee eliminiert auch Giftstoffe aus Blut und Leber und hält eine kühle
Körpertemperatur aufrecht. All diese Vorteile kommen denjenigen zugute, die Fencheltee regelmäßig konsumieren.
Zusammensetzung:
Fenchel (Foeniculum vulgare),
Schwarzer Tee (Camellia sinensis)

FADNA FENNEL TEA - con Tè Nero
Sollievo naturale per i disturbi intestinali

Il seme di finocchio è stato usato tradizionalmente nel sistema medicinale indigeno fin dai tempi antichi.
Il consumo regolare di infuso di finocchio favorisce una corretta digestione, perdita di appetito, flatulenza (gonfiore
intestinale e gas)
e allevia i dolori addominali e la stitichezza. Il tè al finocchio elimina anche le tossine dal sangue e dal fegato e
mantiene una temperatura corporea fresca.
Tutti questi vantaggi vanno a coloro che consumano regolarmente.
Ingredienti:
Finocchio (Foeniculum vulgare),
Tè nero (Camellia sinensis)

FADNA FENNEL TEA - au thé noir
<<Soulagement naturel des troubles intestinaux>>

Les graines de fenouil ont été utilisées traditionnellement dans le système médicinal indigène depuis les temps
anciens. La consommation régulière de thé au fenouil facilite la digestion, la perte d'appétit, les flatulences
(ballonnements intestinaux et gaz) et soulage les douleurs abdominales et la constipation. Le thé au fenouil
élimine également les toxines du sang et du foie et maintient une température corporelle fraîche.
Tous ces avantages reviennent à ceux qui en consomment régulièrement.
Les ingrédients:
Fenouil (Foeniculum vulgare),
Thé noir (Camellia sinensis)

