Immunni tea
Immunni tea සිරුගේ ප්රතිශක්තීකරණ ට්ටමට හළ ංවනං තරණ හි  ප්රතිශයක් ගය බගගේ
ඵයදායීරාන නැඩි රණයි. හගටන්ට ක්රිකාලී හ ළා ප්රගගෝධටත් ගය නැඩ රටමයුතු කිරීටටම
ළැකික. ගටක හදිගංදා ගත් ඳළා රදිට ආගේකරක් නං තරණ හකටම ග ෞඛක ප්රතිශයා ග ංාන්
ඇර. සීනි තනකක ගංානං ගැවින්ට ගගෝ නං දීර්ඝරා හං ති රරණ ගණෝගී රත්ත්න ඇතිශ ගංාගේ.
තගංකුත් නිෂ්පාදංනයටම නඩා ඇතිශ විගක්ෂත්නක කුට්ද?
• ප්රතිශක්තිශක නැඩි කිරීට ඳළා විගක්ෂගකන්ටට නිෂ්පාදංක රණං යද
ආයුර්ගේද ගදපාර්රගේන්තුගේ තනුටර හරට ඖෂධීක ගත් පාංක නං තරණ ක්රිකාරාත්ත්නක විදකාත්ටර
රළවුරු රණ ඇර.
• 100% ්නා ාවිර නං තරණ රෘතීකට ගේ ර ළා ණ රාණර තඩවගු ගංාගේ..
• ප්රතිශක්තිශක හළය දැීමටටම තටරණන රමට තරුික, උදණ ගණෝග ළා නිදන්ගර ගණෝග ටංක රණයි.
• බීටටම පළසු ප්රනීතර ණ කකින්ට යු්රයි.
பெட்னா இமியுனி டீ



(Fadna Immunni Tea)

ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள்

இமியுனி டீ யில் 100% ஒளடதங் கள் அடங் கியிருப்பதனால் , உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய
அதிகரிக்கவும் , ந ாய் களில் இரு ்து பாதுகாப் புப் பபறவும் , நுண்ணங் கிகள் மூலமான
தாக்கங் கயளத் தடுக்கவும் , ப ருக்கடியான ச ்தர்ப்பங் களில் உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய
திடமாக யைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. சிறுைர்கள் மற் றும் ைளர் ்நதார் ஆகிய அயனைருக்கும்
உக ்த ஒரு பானமாகிய இதன் மூலம் ஆநராக்கியமான ைாழ் வுக்குத் நதயையான ந ாய் எதிர்ப்பு
சக்தியயப் பபற் றுத் தரும் . இலங் யகயின் ஆயுர்நைத தியணக்களத்தினால் அங் கீகாரம்
பபற் றநதாடு, விஞ் ஞான ரீதியாக உறுதிப் படுத்தப் பட்ட ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிகரிக்கும் ஒரு
பானமாகும் .

 இமியுனி டீ என்றால் என்ன?
உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிகரிப் பதற் காக விநசடமாகத் தயாரிக்கப் பட்டுள் ள
சாதாரண ந ாய் களான இருமல் , தடிமல் , காய் ச்சல் நபான்ற ந ாய் களில் இரு ்து பாதுகாப் யப
ைழங் கும் ஒரு பானமாகும் . பாரம் பரிய ஒளடதங் களினால் தயாரிக்கப் பட்டுள் ள இ ்தப் பானம் ,
உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிகரித்து, கூடுதலான மன அழுத்தம் மற் றும் பதாடர்ச்சியான
நையலப் பழுவினால் ஏற் படக்கூடிய ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியின் தாக்கத்யதத் தவிர்க்கவும்
உதவுகிறது.
100% புத்துணர்ச்சி தரும் இயற் யகயான ஒரு உற் பத்தியான இது, ஆயுர்நைத உள் ளடக்கங் களான
இஞ் சி (Zingiber officinale), பகாத்தமல் லி (Coriandrum sativum), திப் பிலி (Piper longum), மஞ் சள்
(Curcuma longa), ஆைாயர இயல (Cassia senna), அம் ருதைல் லி (Tinospora cordifolia), கரு மிளகு
(Piper nigrum), ப ல் லி (Phyllanthus emblica), ைல் லாயர (Centella asiatica) மற் றும் கறுைா
(Cinnamomum zeylanicum) ஆகியன அடங் கியுள் ளன.
பபட்னா ஆகிய ாம் , இ ்த அயனத்து ஒளடதங் கயளயும் ஒன்று நசர்த்து, ஒரு நதயியலப்
பபாதியாக (Tea bag) உங் களுக்கு மிகச் சிற ்த சுயையில் பபற் றுக்பகாடுக்க ஏற் பாடுகயளச்
பசய் துள் நளாம் .

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
இமியுனி டீ யின் சுயை மற் றும் மணம் , அதயன அரு ்துையத இலகுைாக்குைநதாடு, ந ாய்
எதிர்ப்பு சக்தியய அதிகரித்து, ந ாய் களுக்கு எதிராகச் பசயற் படும் தன்யமயய உங் களுக்கு
பபற் றுக்பகாடுக்கிறது. தற் நபாயதய ியலயில் இருமல் , தடிமல் , காய் ச்சல் நபான்ற ந ாய் கள்
பரவி ைரும் காலமாக கருதப் படுகிறது. இதற் கு, நபாஷாக்கின்யம, அதிக மன அழுத்தம் , ஓய் வு
இன்யம ஆகியன காரணமாக அயம ்திருப் பநதாடு, இைற் றினால் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தி
தாக்கப் பட்டுள் ளது. இமியுனி டீ யய ஒரு ாயளக்கு பலமுயற அரு ்துைதன் மூலம் , இை் ைாறான
பசயற் பாடுகளினால் ஏற் படக்கூடிய தாக்கங் கயளக் கட்டுப் படுத்த முடியும் .
உங் கள் குடும் பத்தின் அயனைரும் , ையதுக் கட்டுப் பாடு இன்றி பயன்படுத்த முடியும் என்பநத
இ ்த ஒளடத நத ீ ரின் பபறுமதியாகும் . இது 100% இயற் யகயானதாகவும் , எ ்தவித பசயற் யகப்
பபாருட்களும் இயணக்கப் படாத ஒன்றாகவும் காணப் படுகிறது.
பகாதிக்கும் ீ ரில் ஒரு சநேயய இயணப் பதன் மூலம் இமியுனி டீ யய இலகுைாக
தயாரித்துக்பகாள் ள முடியும் . ாளின் எ ்தபைாரு ச ்தர்ப்பத்திலும் சிறுைர் முதல் பபரிநயார்
ையர அயனைருக்கும் இமியுனி டீ யய அரு ்த ாம் பரி ்துயர பசய் கின்நறாம் . இதயன
பதாடர்ச்சியாகப் பருகி ைருைதன் மூலம் , உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் . ீ ண்ட
காலத்தில் ந ாய் களுக்கு உள் ளாகாமல் ீ ங் கள் உங் கள் அன்றாட டைடிக்யககயள
பதாடர்ச்சியாக முன்பனடுக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கும் .

 பிரதான அனுகூலங் கள் :








உடலின் ந ாய் எதிர்ப்பு சக்தியய அதிகரிக்கிறது.
விட்டமின்களான K, C, A மற் றும் ஏயனய பல நபாஷாக்கு அம் சங் கயளக்
பகாண்டிருப் பதனால் , நுண்ணங் கிகளினால் ஏற் படும் சாதாரண ந ாய் களான காய் ச்சல் ,
இருமல் , தடிமல் நபான்றைற் யறத் தடுக்க உதவுகிறது.
இருதயத்திற் கு சிற ்த பாதுகாப் யபப் பபற் றுக்பகாடுக்கிறது.
உணவு சமிபாட்டுத் தன்யமயய சீர்படுத்துகிறது.
பகாலே்நரால் மட்டத்யதக் குயறக்கிறது.
மூட்டு ந ாய் கயளக் குயறக்கிறது.

FADNA IMMUNNI茶
“预防和治疗”

法德纳免疫茶是由经过时间验证的传统草药和提取物产品，有助于加强免疫系统，建立您的身体健康。
定期饮用免疫茶(一天两次)，有助加强因下雨、缺乏睡眠、疲倦而造成的免疫力丧失，并在疾病传播时保护
自己。如果你已经患上了常见的咳嗽和感冒，可以喝免疫茶(每隔06个小时)来快速强力缓解。喝热煮5分
钟。加入糖,如果你患有咳嗽。
配料:生姜、芫荽、硫皮利、维尼韦格塔、姜黄、西尼海可拉、罗沙辛达、黑胡椒、奈利、果土可拉、肉桂

FADNA IMMUNNI TEA
“Vorbeugung und Heilung”

FADNA Immunni-Tee wird unter Verwendung bewährter, traditioneller Kräuter und Gewürze hergestellt. Er stärkt
das Immunsystem und steigert das körperliche Wohlbefinden. Ungünstige Wetterlagen, Schlafmangel, Müdigkeit,
Viren und Keime schwächen das Immunsystem. Der regelmässige Konsum von Immuni Tee (zweimal täglich) trägt
dazu bei, das Immunsystem zu stärken um somit weniger anfällig für verschiedene, geläufige Erkrankungen zu sein.
Wer bereits unter einer Erkältung oder Husten leidet, sollte Immuni Tee alle 6 Stunden zu sich nehmen um von der
schnellen, lindernden Wirkung zu profitieren.
 Immuni Tee sollte 5 Minuten ziehen und heiss getrunken werden.
 Wer bereits unter Husten leidet, sollte etwas Zucker hinzufügen.

Zusammensetzung:
Ingwer, Koriander, Thippili, Venivelgeta, Gelbwurz, Senehekola, Rasakinda, schwarzer Pfeffer, Nelli, Gotukola, Zimt.

FADNA IMMUNNI TEA
“Prevenzione e cura”

Fadna Immuni Tè è prodotto utilizzando erbe tradizionali rinomate per le loro straordinarie proprietà benefiche allo
scopo di rinforzare il sistema immunitario e andando a costituire benessere fisico a chi ne fa uso.
Con l’ obiettivo di proteggersi da situazioni di malattia causate da virus, il regolare consumo di Immunni Tea (due
volte al giorno) contribuisce a rafforzare un sitema immunitario debole causato da pioggia, carenza di sonno,
stanchezza proteggendoti in caso di stati febbrili attuali.
Se stai hai febbre e tosse, Immunni Tea assunto ogni 6 ore può darti sollievo.
• Bollire per 5 minuti e bere caldo.
• Aggiungi el zucchero se ha la tosse.
Ingredienti: Ginger, Coriander, Thippili, Venivelgeta, Turmeric, Senehekola, Rasakinda, Black Pepper, Nelli, Gotukola,
Cinnamon

FADNA IMMUNNI TEA
«Prévention et guérison»

« Fadna Immunni Tea » est produit à partir d'herbes traditionnelles éprouvées par le temps et extrait un produit
qui aide à renforcer le système immunitaire pour construire votre bien-être physique.
Pour se protéger des situations indésirables de maladie à l'origine de virus, la consommation régulière d'Immunni
Tea (deux fois par jour) permet de renforcer la perte d'immunité causée par la pluie, le manque de sommeil, la

fatigue et vous protège en cas de propagation de maladies. Si vous souffrez déjà de toux et de rhume, utilisez
Immunni Tea (toutes les 06 heures) pour trouver un soulagement puissant et rapide.

•

Faire bouillir pendant 5 minutes et boire chaud.

•

Ajoutez du sucre si vous souffrez de toux.

Les ingrédients: Gingembre, Coriandre, Thippili, Venivelgeta, Curcuma, Senehekola, Rasakinda, Poivre noir, Nelli,
Gotukola, Cannelle.

