ඉරමුසු තේ
ඉරමුසු තේ යනු සාම්ප්රදාාික ෂධීයය ාායය්  නය තරර යය රීරරත ිසිසසස නැඩි කිීරමට තයාදාා ගනී.
ඉරමුසු තතීරත ිසටම විවිධ සතම්ප් තරෝග ාාසයය කිීරම සඳහා ආර් ිර රතික ාරය්  නය තරර මු්ා
මගින් විධ ාහසුතනන් ඉනේ කිීරම තුළින් රීරරත විධ හරණය කිීරතම්ප් හැකියාන ඇර.
ඉරමුසු තේ යනු කුම් දා?

ඉරමුසු තේ යනු කුමක්ද?
ඉරමුසු (Hemidesmus indicus) යනු රීරරත ිසිසසය බසාෑම නැඩි කිීරම සඳහා ාරම්ප්ාරා ගණයාන් 
තිකසේතසේ භාවිරා රය සාම්ප්රදාාික ආුර්තදදා ාැෑෑියයකි. ආුර්තදදා විදායාන රධාය නරතයන් ඉරමුසු
භාවිරා ර ඇේතේ රුධිරය පිරිිසදු කිීරතම්ප් ක්රියානයේත  ස සහ මු්ා මා්ගත තදදායාන නැෑැ් ීම
සඳහා ය. තමම ක්රියා ාීර සටකට ය ිසිස් ගුණ නයේන් තාාතහාසේ බැවින් සතම්ප් තසෞඛ්යය හා  ස්තිකය
නැඩි දිුරණු කිීරමට යය තබතහවින් රතයෝනයනේ නය තරර රීරරය විධ හරණය ර දාහඩිය හා
මු්ා මගින් විධ ාහසුතනන් ඉනේ කිීරමට උා ාීර තද.
යය ක්රියා රය ආ ාරය
ඉරාමුසු හි ඇතික ‘Saponins’ යම්ප් රසායනි ය සන්ධි ැ් කුම නැෑැ් ීම සඳහා බහුසන භාවිරා තද; සතම්ප්
ැසීම ඇතික රය ඇරැම්ප් බැ් ීරියා වියාර කිීරමට දා යය භාවිරා රික.
යබැවින් ඉරමුසු තේ නිතිකාරා ාායය කිීරතමන් නින්රය තේරගුණි රේේනයන් තුෑ රීරරත උණුසුම
සමතුයේර නය තරර සතම්ප් ාැහැය සහ නයයය නැඩි දිුරණු නය තරරම සතම්ප් ආසාේි රා නෑ් නික.
ඉරමුසු ාේධතිකය ඇතුෑර ිසට පිරිිසදු ර දාහඩිය හා මු්ා මගින් හානි ර විධ ඉනේ රික.
තමම නිධේාාදායය 100% සේනභාවි නය තරර කිිසදු තතුරු ආබාධය්  නා්රා ී තයාමැර. යබැවින් ඉරමුසු
තේ දානතසේ ඕයෑම තදසාන ාායය ෑ හැකි තරර තේ තදසාතද ස භාවිරා රය තසෞඛ්ය සම්ප්ාන්ය
ාායයකි .
රධාය රතිකසාභ


රීරරය ිසිස්



ආමාරත





සම ආශ්රිරන ඇතිකනය විවිධ සටකුසරා ඉනේ
හිසත සේ නැීම නෑ් නික.

රික.

තධි ආම්ප්යේ රානය සමයය

රික.
රික.

දියාරා භාවිරා කිීරම මගින් දාහඩිය නිසා ඇතිකනය දු්ගධය ඉනේ

රික.

பெட்னா இரமுசு டீ (Fadna Iramusu Tea)



ஒரு பெக்பகட்டில் 10 பொதிகள்
ஒரு ெக்பகட்டில் 10 ெயன்ொடுகள்

 இரமுசு (நன்னாரி) தேயிலல என்றால் என்ன?
உடல் குளிர்ச்சியடடவதற் காக பாரம் பரியமாகப் பயன்படுத்தப் பட்டு வந்த ஒளடத பானமம
இரமுசு (நன்னாரி) மதயிடலயாகும் . இது பல் மவறு சரும மநாய் கடளக் கட்டுப் படுத்துவதற் காக
பண்டடக்காலம் முதமல பயன்படுத்தப் பட்டு வந்த பக்க விடளவுகள் அற் ற ஒரு தாவரமம
இதுவாகும் . இது உடலில் ஒட்ஸிஜன் மசர்டவடயக் குடறத்து, மதடவயற் ற நச்சு இரசாயனங் கள்
உடலில் படிவடதக் குடறப் பமதாடு, அவற் டற சிறுநீ ர் மூலம் வவளிமயற் றி விடுகின்றது.
நன்னாரி (Hemidesmus indicus) ஒரு பாரம் பரிய ஆயுர்மவத தாவரமாகும் . இது பல சந்ததிகளாகப்
பயன்படுத்தப் பட்டு வந்துள் ளது. உடடலக் குளிர்டமயாக்குவமதாடு, மமலும் பல நன்டமகடளயும்
வபற் றுக் வகாடுக்கிறது. அவற் றில் மூட்டு வலிகளில் இருந்து நிவாரணம் , ஆத்தடரட்டிஸ் மநாய்
காரணமான வலிகளில் இருந்து நிவாரணம் , சரும மநாய் களுக்கு சிறந்த ஒரு சிகிச்டச
முடறயாகச் வசயற் படுதல் என்பன குறிப் பிடத்தக்க சில அனுகூலங் களாகும் .
ஆயுர்மவத மருத்துவத்தில் நன்னாரி இரத்தத்டத சுத்திகரிப் பதற் காகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.
சிறுநீ ரகப் பாடதயில் ஏற் படும் தடடகடளத் தவிர்க்கவும் , வீக்கடளத் தவிர்க்கவும்
பயன்படுத்தப் படுகின்றது. இந்தத் தாவரத்தில் அடங் கியுள் ள குளிர்ச்சித் தன்டம காரணமாக,
சருமத்தின் ஆமராக்கியத்டதயும் . வபாலிவுத் தன்டமடயயும் மபண உதவுவமதாடு, உடலில்
ஒட்ஸிஜன் மசர்டவடயக் குடறத்து, நச்சு இரசாயனங் கடள வியர்டவ மற் றும் சிறுநீ ர்
என்பனவற் றின் மூலம் வவளிமய தள் ளி விடுகிறது.

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
இரமுசு மேர்பல் டீ ஆனது, வியர்டவ மற் றும் சிறுநீ ர் வவளிமயற் றத்டத அதிகரிக்கும்
இதமளிக்கும் ஒரு பானமாகும் .
‘Saponins’ என அடைக்கப் படும் இரசாயனப் வபாருள் இரமுசுவில் அடங் கியுள் ளதனால் , மூட்டு
வலிகள் ஏற் படுவடதத் தடுப் பமதாடு, சருமத்தில் ஏற் படும் அவசௌகரியங் களுக்குக் காரணமான
பக்ரீரியாக்கடள ஒழிப் பதற் கும் இது உதவுகிறது.
எனமவ, வதாடர்ந்து இரமுசு மதநீ டர அருந்துவதன் மூலம் , உடல் வவப் ப நிடல சீராக்கப் பட்டு,
சருமத்திற் கு வபாலிடவயும் , அைகிய மதாற் றத்டதயும் அதிகரித்து, சருமத்தில் ஏற் படும்
அசளகரியங் கடளயும் தடுக்கிறது. உங் களது உடலின் உட்பகுதிடயயும் இது நன்கு
தூய் டமப் படுத்துவமதாடு, தீங் கு வசய் யும் நச்சு இரசாயனங் கடள வியர்டவ மற் றும் சிறுநீ ர்
மூலம் வவளிமயற் றி விடுகிறது.
இந்த உற் பத்தி 100% இயற் டகயானது. இதில் எவ் வித பக்க விடளவுகளும் கிடடயாது. எனமவ,
இரமுசு மதயிடலடய எந்தவவாரு மவடளயிலும் அருந்த முடியும் . ஆமராக்கியமான வாை் வுக்கு
மதடவயான ஒரு சிறந்த பானமாகவும் இதடனக் கருதலாம் .

 பிரோன அனுகூலங் கள் :




உடலுக்குக் குளிர்ச்சியூட்டும் தன்டமடயக் வகாண்டுள் ளது.
வயிற் றில் ஏற் படும் அதிக அமிலத் தன்டமயினால் ஏற் படும் வாயுக்கடள குடறக்கிறது.
உடலின் வவப் ப நிடல அதிகரிப் பு காரணமாக ஏற் படும் என்ஸீமியா (Eczema) மற் றும்
மடர்மடடடிஸ் (Dermatitis) ஆகிய மநாய் கடள இல் லாவதாழித்து சருமத்டத குளிர்ச்சியடடயச்
வசய் கிறது.






நுண்ணங் கிகளுக்கு எதிராக வசயற் படும் தன்டம காரணமாக, பக்ரீரியாக்களினால் ஏற் படும்
தாக்கங் கள் தடுக்கப் படுகின்றன.
உடல் வவப் ப நிடல குடறக்கப் பட்டு முடி உதிர்டவக் கட்டுப் படுத்துகிறது.
உடலில் ஏற் படும் துர்நாற் றத்டதயும் , வாய் துர்நாற் றத்டதயும் தடுக்கிறது.
உடலில் கட்டிகள் ஏற் படுவடதத் தடுக்கிறது.

FADNA IRAMUSU TEA

Iramusu(半idesmus indicus)是一种传统的阿育吠陀草药，用于促进身体的冷却效果。伊拉木斯茶是最好的功
能性茶之一，具有显著的香味和持久的味道。
阿育吠陀科学已经在血液净化和防止泌尿道炎症的过程中使用了Iramusu。由于这种活性成分具有丰富的冷
却特性，它对改善皮肤健康和容光焕发非常有益，同时对抗皮肤刺激引起的细菌。
如何使用:
将Iramusu茶包用热水(100℃)冲泡3分钟，并定期饮用。没有after effects的报告，因为它是100%的自然。
成分
印度血吸虫

FADNA COOLING TEE
“Kräutertee Iramisu”

Iramusu (Hemidesmus indicus) ist ein traditionelles ayurvedisches Kraut, das seit Generationen verwendet wird, um
eine kühlende Wirkung für den Körpers zu fördern. Iramusu ist einer der besten funktionellen Tees, der einen
signifikanten Duft und einen nachhaltigen Geschmack hat. Die ayurvedische Wissenschaft verwendet Iramusu zur
Blutreinigung und zur Vorbeugung von Entzündungen der Harnwege. Da dieser Wirkstoff reich an kühlenden
Eigenschaften ist, hat er sich zur Verbesserung des Allgemeinzustandes bewährt. Gleichzeitig bekämpft er Bakterien,
die Hautirritationen verursachen und sorgt für einen reinen, strahlenden Teint.
Giessen Sie einen Iramisu-Teebeutel mit heißem Wasser (100°C) auf und lassen ihn 3 Minuten ziehen. Die besten
Ergebnisse erzielen Sie bei regelmäßigem Genuss. Da die Inhaltsstoffe 100 % natürlich sind, ist dieser Tee frei von
Nebenwirkungen.
Zusammensetzung:
Hemidesmus indicus

FADNA IRAMUSU TEA

L'iramusu (Hemidesmus indicus) è un'erba tradizionale ayurvedica utilizzata da generazioni per promuovere l'effetto
rinfrescante del corpo. Iramusu è uno dei migliori tè funzionali, che ha una fragranza significativa e un gusto
duraturo.
La scienza ayurvedica ha utilizzato Iramusu nel processo di purificazione del sangue e per prevenire l'infiammazione
delle vie urinarie.
Poiché, questo ingrediente attivo è ricco di proprietà rinfrescanti, è stato molto utile nel migliorare la salute e dare
luminosità alla pelle, combattendo nel contempo l'irritazione della pelle causata da batteri.
Come usare
Preparare una bustina di tè Iramusu in acqua calda (100 ° C) per 3 minuti e consumare regolarmente. Non sono stati
osservati effetti collaterali in quanto gli ingredienti sono naturali al 100%.
Ingredienti
Hemidesmus indicus

FADNA IRAMUSU TEA
Tisane <<iramisu>>

«Iramusu» (Hemidesmus indicus) est une herbe ayurvédique traditionnelle utilisée depuis des générations pour
favoriser l’effet rafraîchissant du corps. <<Iramusu>> est l'un des meilleurs thés fonctionnels, qui a un parfum
important et un goût durable. La science ayurvédique utilise Iramusu dans le processus de purification du sang et
pour prévenir l'inflammation des voies urinaires.
Depuis, cet ingrédient actif est riche en propriétés rafraîchissantes, il a été grandement bénéfique pour améliorer
la santé et l’éclat de la peau, tout en combattant l’irritation cutanée causant des bactéries.

Les instructions d'utilisation
Préparez un sachet de thé Iramusu dans de l'eau chaude (100 ° C) pendant 3 minutes et consommez-le
régulièrement. Aucun effet secondaire n'a été signalé car il est 100% naturel.

Les ingrédients : Hemidesmus indicus

