
பெட்னா மிரகல் டீ - முருங்கக மற்றும் கறுவா (Fadna Miracle Tea – Moringa with Cinnamon) 

 

 ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள் 

 
முருங்கக மற்றும் கறுவா ஆகியன அடங்கிய மிரகல் டீ ஆனது, உளவியல் சுகாதாரத்கத அதிகாித்து, ஞாெக 

சக்திகயயும், மனனா திடத்கத ஒருங்குெடுத்தவும் மிகச் சிறந்தபதாரு மந்திர ொனமாகக் கருதப்ெடுகின்றது. முருங்கக 

மற்றும் கறுவா என்ென குழுக்னகாஸ் மட்டத்கதக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்கும், ொதிப்ெகடந்த கலங்ககள மீளகமப்ெதற்கும், 

இருதய பசயற்ொடுககளச் சீரகமக்கவும் பொிதும் உதவுகின்றன. 100% இயற்ககயான இந்த னதநீகர தினசாி 

ெருகுவதன் மூலம் உங்கள் அழகு னெணப்ெட்டு, னமம்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

 
 மிரகல் டீ - முருங்கக மற்றும் கறுவா என்றால் என்ன? 
 
முருங்கக (Moringa oleifera) மற்றும் இலங்ககயின் கறுவா (Cinnamomum zeylanicum) ஆகிய இரண்டு ஒளடத 

அம்சங்களும் னதநீராகக் கலக்கப்ெட்டு, அதிகளவு விட்டமின்கள், கனியுப்புக்கள் என்ெனவற்றுடனும், சிறந்த 

நறுமணத்துடனும் ஒரு சுகவயான னதநீர் அனுெவமாக உங்களிடம் கிகடக்கிறது. 

 

னமலும், கறுவாவில் பெருமளவு மங்கனீஸ் மற்றும் உடல் ஆனராக்கியத்திற்குத் னதகவயான நார்ச் சத்துக்கள் 

அடங்கியுள்ளன. அத்துடன், விட்டமின் E மற்றும் C என்ெனவற்கற பெருமளவில் பகாண்டுள்ள முருங்கக, இதனுடன் 

இகணக்கப்ெடுவதனால், மூகளயின் பசயற்ொடுகள் துாிதமாக்கப்ெடுவனதாடு, ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்கம மற்றும் 

நரம்ெியல் பதாகுதிகளின் பசயற்ொடுகள் என்ென ஊக்குவிக்கப்ெடுகின்றன. ெல்னவறு விதமான நரம்பு சார் 

னநாய்களுக்கு சிகிச்கச அளிக்கும் பொருட்டு, இந்த இரு உள்ளடக்கங்களும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. உங்கள் 

உளவியல் சுகாதாரத்கத னமம்ெடுத்த இது மிகவும் உகந்தது. 

 

னமலும், இந்த னதநீர் சுகவ மிக்கதாக இருக்கும் அனதனவகள, பகாலஸ்னரால் மட்டத்கதக் குகறக்கவும், இருதயம் சார் 

னநாய்களில் இருந்து ொதுகாப்புப் பெறவும், ொதிப்ெகடந்த கலங்ககள மீளகமக்கவும், காயங்ககள இலகுவாகக் 

குணப்ெடுத்தவும், அழககப் னெணவும், னமம்ெடுத்தவும் உதவுகிறது. 

 
உள்ளடக்கம்: 

 
முருங்கக (Moringa oleifera)> இலங்ககயின் கறுவா (Cinnamomum zeylanicum) 
 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுகிறது? 

 
முருங்கக மற்றும் கறுவா அடங்கிய மிரகல் டீ ஆனது, ெல்னவறு சுகாதார அனுகூலங்ககளயும் பெற்றுக் 

பகாடுக்கின்றது. கறுவாவில் வினசட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எண்பணய்கள், பொதுவாக இலவங்கப்ெகட அமிலம் 

மற்றும் சினமால்படபெயிட் (cinnamaldehyde) னொன்ற சக்திவாய்ந்த ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்ொன்கள் 

அடங்கியுள்ளதனால், நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராகவும், நீாிழிவு னொன்ற னநாய்களுக்கு எதிராகவும், உடல் வீக்கத்திற்கு 

எதிராகவும் பசயற்ெடுகிறது. முருங்ககயில் ெல்னவறு அகமனனா அமிலங்களும், புனராட்டீன்களும் 

அடங்கியுள்ளதனால், சருமத்திற்கு அவசியமான விட்;டமின்கள் மற்றும் கனியுப்புக்ககளப் பெற்றுக்பகாடுத்து, நீண்ட 

ஆயுளுக்கு வழிவகுக்கும் அனதனவகள, னநாய் எதிர்ப்பு சக்திகய அதிகாித்து, ெற்கள் மற்றும் எலும்புகளுக்கு 

சக்தியூட்டுகின்றன. னமலும், முருங்ககயில் அடங்கியுள்ள விட்டமின் E மற்றும் C னொன்றவற்றினால் மூகளயின் 

பசயற்ொடுகள் துாிதமகடவனதாடு, மூகளயின் நரம்புப் ெகுதிக்குத் னதகவயான பசனரானடானின் (serotonin), 

படாெகமன் (dopamine) ஆகிய முக்கிய இரசாயனப் பொருட்கள் இவற்றில் அடங்கியுள்ளன. இதன் மூலம், மூகளயின் 

ஞாெகசக்தி அதிகாிக்கப்ெடும் பசயற்ொடுகள் னமற்பகாள்ளப்ெடுவனதாடு, சிறந்த மனனா ெலம் ஏற்ெடுவதற்கும் முக்கிய 

னதகவப்ொடாகக் காணப்ெடுகின்றன. 

 

முருங்கக மற்றும் கறுவா அடங்கிய மிரகல் டீ பதாடர்ந்து ெருகி வருவதன் மூலம் சக்தி மிக்க னொஷாக்குககளயும் 

பெற்றுக்பகாள்ளும் அனதனவகள, ககளப்கெப் னொக்கி, னவகலப்ெழுக்கள் காரணமாக ஏற்ெடும் னசாம்ெகலயும் 

இல்லாபதாழிக்கின்றது. இந்தத் னதயிகலகய சுமார் 3 நிமிடங்களுக்கு ஊறவிட்டு ெருகுவதன் மூலம் அதிலுள்ள சகல 

னொஷாக்கு சக்திகளும் னதநீாில் கிகடத்து விடுகிறது. 



 
 ெிரதான அனுகூலங்கள்: 
 
 உளவியல் சுகாதாரத்திற்கு அதிசிறந்தது. 

 நீாிழிவு னநாகயக் கட்டுப்ெடுத்;த உதவுகிறது. 

 குருதியின் பகாழுமியம் (Lipid) மட்டங்ககளப் னெணுகிறது. 

 ஈரலிலுள்ள என்கசம்ககள (enzymes) னெண உதவுகிறது. 

 நுண்ணங்கிகள் மற்றும் ெக்ாீாியாக்களின் தாக்கத்திலிருந்து ொதுகாப்ெளிக்கிறது. 

 உடல் உறுப்புகளுக்கு ொதிப்கெ ஏற்ெடுத்தும் தன்கமகய எதிர்க்கிறது. 

 


