හස්ති තේ
හස්ති තේ වලට ස්ාම්ප්රදාාිකවව වතණිකව
ධ ැළෑටි  තදාව්  තුළෑේ තණ වවා ස්ාාා්යතන්
අශතවග් ස්හ වළල්තැත්ල තලස් හළඳි්තණ නිතරෝගීව බර වළඩිවීාට එන උැවාරී ව් බළවි් නිිැතා
වළඩ වර් අනට තාා තේ විශිධතටික එැාණ්  ත්ාව, තාා ධධීන තේ ශරීර තණදා්ාව්ට රිවාර
කිරීාට ස්හ වාජීවරණනට විශිධතටික
හස්ති තේ නනු කුා් දා?
ශාරීරිව හා ාා්සිව ශ් ින ඉහෑ ්ළැංවීා ස්ඳහා ස්ාම්ප්රදාාිකවව ාාවිතා වෑ
ධ ැළෑටි  තදාවව
නිතරෝගී ස්ැංතනෝගන්  ව් අශතවාග් (Withania somnifera) ස්හ වළල්තැත්ල (Cardiospermum
halicacabum) එවට එවුළ තණ
අශතවාග් නනු ර්ඝායාෂ ධ හා ජීව ශ් ින රවඝා ්න වර් ධධීන ශාවනකි වෂ ඝාතණදා අ යන්න්ට
අනුව, අශතවාග් න ශරීරතදාෝධ ස්ාුළලිත කිරීාට උැවාරී තණ; එාඟි් ඔබට තස්ෞඛ්ය ස්ම්ප්ැ්් ස්ත්ාෂ 
ැද් ින්  ලබා තදානු තත වළල්තැත්ල ව් අත්්  අමුද්රවයන අීතතත සිටා ශරීර තණදා්ාව්ට ස්හ
තණදා්ාව්ට රිවාර කිරීාට ස්හ ලිැංිකවේවන (ලිැංිකව ශ් ින රවඝා ්න කිරීාට ාාවිතා වර තත
තාා ස්තවාාාවිව පිළිනම්ප් කිසිදු අුළරු වබා න්  ත්ාාළි අතර ාා්සිව වතිතන් හා ශාරීරිව ශ් ින
්ළිවීතා් තැතෑ් ඕ්ටා තවත්කුට නිඝාතද්ශ වරනු ලළතේ

එන ක්රිනා වර් වවාරන :
හස්ති තේ නනු තවෝි තස්ෝල් (එ්ම්ප් වති තහෝතාෝ්න නිධතැාදා්න රවඝා ්න වර් බව ැවස්් අතර
එන වති ස්හගත අවස්තථාව්ට එතරහිව ස්ට් කිරීා ස්ඳහා අධිවෘ් ව ග්ර්යන ාික් ්ාවන වරනු
ලළතේ
එැාණ්  ත්ාව, තාා තේ ස්ඳහා ාාවිතා වර් ශාව, පුරාණ වඝා ් වඝා වන්  ව් අතර එන තස්ෞඛ්ය
ස්ම්ප්ැ්් නිතරෝගී තම්ප්දා ඔ් සිවරණන රවඝා ්න වර් අතර නිතරෝගී ලිපිඩ හා රුධිර ්ලූකතවෝස්ත
ාට්ටාට ස්හාන ව් බළවි් තනෝගයතාවන ුළළි් ශරීරන තගාඩ්ළගීාට උ්්දුව්  දා් ව් අනට තාා
තේ තවදුරටේ උැවාරී තණ
අවශය ැරිි  තහෝතාෝ් නිනාා්න වර් අතරා තවත්කුත් රජන්ව තස්ෞඛ්යන වර් ධා කිරීා ස්ඳහා
‘හස්ති තේ’ වළදාගේ වාඝානාාරන්  ඉටු වරික
එබළවි් රශස්තත රිලල ලබා ගළීමා ස්ඳහා අවා වශතන් අවා වශතන් ි ් 90 ් වේ ි ්වට තදාවර් 
තාා තේ ැා්න කිරීා නිඝාතද්ශ වරනු ලළතේ කිරි එවුළ කිරීතා් ැසු තාා තේ රස්වේ වනු තත
ප්රතිලාභ




වාැංස්ාව ස්හ වතින ැාල්න කිරීා
රස්ාන් ගුණ ස්හිතික
ලිැංිකව අක්රමිකවතා ක්රාවේ වරික

பெட்னா ஹஸ்தி டீ



(Fadna Hasthi Tea)

ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள்

ஹஸ்தி டீ யில் இரண்டு முக்கிய பாரம் பரிய தாவரங் கள் அடங் கியுள் ளன. அவவ அமுக்கிரா
(Ashwagandha) மற் றும் முடக்கத்தான் (Welpenela) என்பனவாகும் . இது மனனாநிவலவயயும் , உடல்
நிவலவயயும் வலிவமப்படுத்தும் ஆயுர்னவத மருந்துகளாகும் . ததாடர்ந்து உடற் பயிற் சிகளில்
ஈடுபடுபவர்களுக்கு இவவ மிகவும் சிறந்ததாகும் . உடலில் தவை வளர்ை்சிக்கு இது தபரிதும்
உதவும் . னமலும் , இந்த ஒளடத னதநீ ர் உடலின் னநாய் கள் , வலிகள் என்பவற் றுக்கு நிவாரணம்
வழங் குவனதாடு ஆண்களின் வீரிய ைக்தவயயும் அதிகரிக்கிறது.

 ஹஸ்தி டீ என்றால் என்ன?
அமுக்கிரா (Withania somnifera) மற் றும் முடக்கத்தான் (Cardiospermum halicacabum) ஆகிய
இரண்டும் பாரம் பரிய மூலிவககளின் கலவவயில் உருவான இது, உடல் மற் றும் மன வலிவமவய
அதிகரிக்கும் ஒரு பானமாகும் .
அமுக்கிரா (அஸ்வகந்த) என்பது ஒரு மருத்துவத் தாவரமாகும் . இது, நீ ண்ட ஆயுவளப்
தபற் றுக்தகாடுக்க உதவுகிறது. ஆயுர்னவத கற் வகளின்படி அஸ்வகந்த, வாத னநாய் களுக்கு
நிவாரணமளிக்கும் ஒரு மருந்தாகும் . ைருமத்தின் தபாலிவவ அதிகரித்து, உடலின் தவைகளுக்கு
வளர்ை்சிவயப் தபற் றுக்தகாடுத்து, நரம் புகளுக்கு புத்துணர்ை்சிவயயும் தபற் றுக் தகாடுக்கிறது.
அத்துடன், இதில் முடக்கத்தான் கலக்கப் பட்டுள் ளதனால் , இது உடலின் னநாய் கள் , வலிகளுக்கு
தீர்வவப் தபற் றுக்தகாடுத்து, வீரியத்வத அதிகரிக்க பண்வடக்காலம் முதல் பயன்படுத்தப் பட்டு
வந்துள் ளது.
இயற் வகயான இந்த மருந்துகளில் எந்தவிதமான பக்க விவளவுகளும் இல் வல என்பதனால் , மன
அழுத்தம் மற் றும் உடல் ைக்தி குவறந்தவர்களுக்கு இது எப் னபாதும் பயன்படுத்தக் கூடியதாக
உள் ளது.

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
ஹஸ்தி டீ வினைடமாக கார்டினைால் (Cortisol) (மன அழுதத்தினால் ஏற் படும் ஒரு தஹார்னமான்)
உற் பத்திவய அதிகரிக்க பயன்படுத்தப் பட்ட ஒன்றாகும் . இது உங் களது அட்ரன
ீ ல் (adrenal)
சுரப் பவத அதிகரித்து மன அழுத்தத்திற் கு எதிராக தையற் பட உதவுகிறது.
னமலும் , இதில் அடங் கியுள் ள இயற் வக வளர்ை்சிக்கான மூலப் தபாருட்கள் உங் கள் தவை
வளர்ை்சிக்கு உதவுவனதாடு, புனராட்டீன் மற் றும் இரத்தப் புரத (hemoglobin) உருவாக்கத்திற் கும்
துவண புரிகிறது. உடற் பயிற் சி தைய் வதன் மூலம் உடலின் ைக்திவய அதிகரிக்க
விரும் புனவாருக்கு தவை விருத்திக்கு இது மிகை் சிறந்ததாகும் . ஆனராக்கியமான தகாழுப் புகவள
மாத்திரம் உடலில் இவணயை் தைய் து ஆனராக்கியமான குழுக்னகாஸ் மட்டத்வதப் னபணவும்
உதவுகிறது.
ஹஸ்தி டீ னமலும் பாலியல் ரீதியில் மிகவும் வலிவமயான தையற் பாடுகளுக்கு உதவுவனதாடு,
னஹார்னமான்களின் உற் பத்திக்கும் னதவவயான அளவு அதிகரிப் வப ஏற் படுத்துகிறது.
இவ் வாறான அனுகூலங் களினால் இந்தப் பானத்வத குவறந்தபட்ைம் தினமும் ததாடர்ந்து இரு
முவற 90 நாட்களுக்கு பருகி வருவதன் மூலம் சிறந்த தபறுனபறுகவளப் தபற் றுக்தகாள் ளலாம் .
சுவவவய அதிகரிக்க பாலுடன் கலந்து பருகவும் முடியும் .

 பிரதான அனுகூலங் கள் :


மன அழுத்தம் மற் றும் கவளப் புத் தன்வமவயக் குவறக்கிறது.

உடலுக்குப் புத்துணர்ை்சியளித்து சுறுசுறுப் பாக இருக்க உதவுகிறது.

பாலியல் ரீதியில் உங் களுக்கு வீரியமளிக்கிறது.

ஆண்களின் மலட்டுத்தன்வமவயப் னபாக்கி, ைக்தி மிக்க விந்துக்கவள உருவாக்குகிறது.

ைாதாரண உடலுக்கு ஆனராக்கியத்வதப் தபற் றுக்தகாடுக்கும் பானமாகும் .

உடலின் ைக்திவயயும் தவை விருத்திவயயும் தபற் றுக்தகாடுக்கிறது.

மனதினதும் , உடலினதும் கவளப் புத் தன்வமவயப் னபாக்குகிறது.

நரம் புகளில் ஏற் படும் தளர்ை்சிகவளப் னபாக்கி மீளவமக்கிறது.
னநாய் எதிர்ப்பு ைக்திவய வலுப் படுத்துகிறது

FADNA HASTHI TEA

“野生的大象”
“用法得那哈希茶让你的生活焕发青春”

喝法得那哈希茶，在让身体恢复活力的同时，探索青春的深层感受。一种传统的100%天然的阿育
吠陀配方，已被用于世代的力量和清新的身体。法得那哈希茶也将有助于增强身体力量和平衡激
素水平。建议每晚喝法得那哈希茶，放松身心，幸福生活。

成份:

红茶/绿茶(山茶)，Ashwagandaya (Withania somnifere)， Welpenala (Cardiospermum halicacabum)

FADNA HASTHI TEE
„The wild Elephant“

Verjüngen Sie ihr Leben mit FADNA Hasthi Tee. Erforschen Sie das tiefe Gefühl der Jugend, während Sie
Ihren Körper mit FADNA Hasthi Tee verjüngen. Eine traditionelle 100% natürliche ayurvedische Formel,
die seit Generationen für Kraft und Erfrischung des Körpers verwendet wird. FADNA Hasthi-Tee wird auch
dazu beitragen, den Hormonspiegel auszugleichen. Es wird empfohlen, jeden Abend FADNA Hasthi Tee zu
trinken, um den Geist zu entspannen und für ein glückliches Leben.
Inhaltsstoffe:
SchwarzerTee/Grüner Tee (Camellia sinesis), Ashwagandaya (Withania somnifere), Welpenala
(Cardiospermum halicacabum)

FADNA HASTHI TEA
“L’ELEFANTE SELVAGGIO”
“Ringiovanisci con FADNA Hasthi Tea”

Esplora l’ intensa sensazione della giovinezza mentre ringiovanisci il tuo organismo con il tè Hasthi FADNA.
Una formula ayurvedica tradizionale al 100% naturale che è stata usata per generazioni per potere e
rinfrescare il corpo.
Una formula della tradizione ayurvedica al 100% naturale che è stata usata per generazioni per potere e
rinfrescare il corpo. Il tè Hasthi FADNA aiuta anche a migliorare la forza del corpo e bilanciare il livello
ormonale. Si consiglia di bere il tè Hasthi FADNA ogni sera per rilassare la mente e per una vita felice.
Ingredienti:
Tè nero / tè verde (Camellia sinesis), Ashwagandaya (Withania somnifere), Welpenala (Cardiospermum
halicacabum)

FADNA HASTHI TEA
Explorez le sentiment profond de la jeunesse tout en rajeunissant votre système avec le thé FADNA
Hasthi. Une formule ayurvédique traditionnelle 100% naturelle qui a été utilisée pendant des
générations pour la puissance et le rafraîchissement du corps. Le thé FADNA Hasthi aidera également à
améliorer la force du corps et à équilibrer le niveau d'hormones. Il est recommandé de boire le thé
FADNA Hasthi tous les soirs pour se détendre et vivre une vie heureuse.

Les ingrédients: Thé noir / thé vert (Camellia sinesis), Ashwagandaya (Withania somnifere), Welpenala
(Cardiospermum halicacabum)

