නෙල්ලි රසකිඳ නේ
පිළිකා ආදිය ඇතිවිය හැකි අස්වාභාවික සසල වර්ධෙයට එනරහිව නෙන්ෙ ආයු කාලය වැඩි කිරීෙට
උපකාරී වෙ ආයුර්නේද විදයානේ ආච්්ර්යෙේ සෝනයනයෙයකිකි, නෙල්ලි රසකිඳ.. නෙෙ
සෝයුතිය, විටමින් C හි ඉහළ අන්තර්ගතයකින් සෙන්විත වෙ අතර එය ප්රතිච්තිය ඉහළ ෙැෝීමෙට සහ
ප්රබලල ප්රති ක්සිකකාරකය් නලස ්රියා කර , හානිකර විෂ හා ප්රදාහයන්නගන් මිදීෙට උපකාරී නේ.
නෙල්ලි රසකිඳ යනු කුේද?
නෙල්ලි රසකිඳ යනු ආයුර්නේද විදයානේ ආච්්ර්යෙේ අද්රවය නදකක එකුවනවන් සකස් කරෙ ලද
චාකසාරෙය පාෙයකි. ඒවා විවිධ නරනග සඳහා නබලනහවින් භාවිතා කර . ආහාර ජීර්ණය වැඩි දියුණු
කිරීෙට, දීර්ඝායුෂ වැඩි කිරීෙට, රුධිරය පිරිසිකදු කිරීෙට සහ හෘදනේ ්රියාකාරිේවය ච්තිෙේ කිරීෙට
‘ආයුර්නේදනේ පුදුොකාර පලුවර’ වෙ නෙල්ලි (Phyllanthus emblica) නබලනහවින් භාවිතා කර ;
එනෙන්ෙ රසකිඳ (Tinospora cordifolia) සනේ පැහැය සහ දීප්තතිය වැඩි දියුණු කරෙ අතර
අස්වාභාවික සසල වර්ධෙය වළ්ව .
පටක හානිවලට ප්රතිකාර කිරීෙ සඳහා නෙෙ යුගලය බලුලලව භාවිතා වෙ අතර නස ්ය සේපන්ෙ නොවෙ
රුධිර සසල වර්ධෙය ීමෙ වළ්වාලමින් ප්රීතිෙේ හා නස ්ය සේපන්ෙ ජීවෙ රටාව් ප්රවර්ධෙය
කර . නෙෙ සෝනයනයෙය දිෙපතා භාවිතා කිරීනෙන් චරීරනේ එකුව වෙ විෂ ඉවේ කිරීෙ, රුධිර පිරිසිකදු
කිරීෙ, නස ්ය සේපන්ෙ ජීවෙ රටාව් ඇති කිරීෙ සහ අසාේමිකතා නිසා ඇතිවෙ
නේදොනවන්නගන් මිදීෙට උපකාරී නේ.
එය ්රියා කරෙ ආකාරය
නෙල්ලි රසකිඳ යනු නලඩ නරනග සෙෙය කිරීෙට, චරීරනේ ඇති වෙ අපහසුතා අවෙ කිරීෙට උපකාරී
වෙ සාේප්රදා ක පාෙයකි. එපෙණ් නොව, හානිකර විෂ පහසුනවන් ඉවේ කිරීෙට උපකාරී වෙ
ප්රබලල ප්රති ක්සිකකාරකය් නලස එය ්රියා කර . නෙෙ සෝනයනගය විටමින් C හි ඉහළ අන්තර්ගතය
නිසා රසය් ලබලා නදෙ අතර රුධිරනේ නකානලස්ටනරනල්ල ෙට්ටෙ පාලෙය කිරීෙට සහ හෘද හා
ච්වසෙ නරනග වළ්වා ගැනීෙට නෙය උපකාරී නේ.
එබලැවින්, කබල කැෙති දවනස් ඕෙෑෙ නේලාවක නෙය නදවර් පාෙය කිරීෙ සුදුසුය.
ප්රධාෙ ප්රතිලාභ
 විටමින් C අන්තර්ගත බලැවින් එය ප්රතිච්තිය හා පරිවෘේතීයය වැඩි කිරීෙට උපකාරී නේ.
 හානිකර නිදහස් ද්්ත ්ණ්ඩයන්නගන් ආර්ෂා කරෙ ස්වාභාවික ප්රති ක්සිකකාරකයකි.
 එහි අඩෝගු ඇෙ නෙන අේල හිසනකස්වල නිනරනගී වර්ධෙයට උපකාරී නේ.
 චරීරය ඇුවළත සිකට පිරිසිකදු කර .
 ආහාර ජීර්ණය වැඩි දියුණු කර .
 රසායනික ගුණ සහිත
 ොෙසිකක ආතතිය අඩු කර .

பெட்னா பெல் லி சீெ் தில் ப ாடி ொனம் (Fadna Nelli Rasakinda)



ஒரு பெ ்ப ட்டில் 20 பொதி ள்
ஒரு ெ ்ப ட்டில் 20 ெயன்ொடு ள்

அதிக ஒளடத குணம் ககொண்ட கெல் லி சீெ்தில் ககொடி பொனம் , சருமத்ததப் கபொலிவதடயச்
கசய் து, உடலுக்குக் குளிரூட்டி புத்துணர்ச்சிதயயும் கபற் றுத் தருகிறது. உடலிலுள் ள ெச்சுத்
தன்தமதயப் பபொக்கும் மிகச் சிறெ்த கலதவயொன கெல் லி மற் றும் சீெ்தில் ககொடியில்
அடங் கியுள் ள ஒளடத கசயற் பொடுகள் மூலம் சருமத்தின், ஈரல் , சிறுெீ ரகம் மற் றும் குருதியில்
கொணப் படும் ெச்சுத்தன்தமதய அகற் றி, சுகொதொரமொன ெீ ண்ட ஆயுதள வழங் கும் வொழ் க்தகக்கு
வழிவகுப் பதொக ஆயுர்பவதத்தில் குறிப் பிடப் படுகிறது. இதில் விட்டமின் சி அதிகமொக உள் ளதனொல்
பெொய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரித்து, ஒவ் வொதமதய இல் லொகதொழிக்கிறது.

 பெல் லி சீெ் தில் ப ாடி ொனம் என்றால் என்ன?
இரண்டு மிக முக்கிய ஆயுர்பவத ஒளடதங் கதளக் கலெ்து தயொரிக்கப் படும் கெல் லி சீெ்தில் ககொடி
பொனமொனது, பல் பவறு பெொய் களுக்கு ஒரு சிறெ்த பெொய் ெிவொரணியொகும் . கெல் லி (Phyllanthus
emblica), ஆயுர்பவத மருத்துவத்தில் மெ்திரப் பழம் எனக் கருதப் படுகின்றது. இது சமிபொட்டு
கசயற் பொடுகதளச் சீரொக்குகிறது, ஆயுதள அதிகரிக்கச் கசய் கிறது, இரத்தத்தத
சுத்திகரிக்கின்றது, சீரொன இருதய கசயற் பொட்தட ஏற் படுத்துகின்றது, அத்துடன், சீெ்தில் ககொடி
(Tinospora cordifolia) ஆயுர்பவதத்தில் சுவர்க்கத்தின் தொவரம் எனக் கருதப் படுகின்றது. இது
சருமத்ததப் கபொலிவதடயச் கசய் து, அழகிய பதொற் றத்ததப் கபற் றுத்தரும் அபதபவதள,
பொதிப் தப ஏற் படுத்தும் கலங் கள் உடலில் உருவொவதத தடுத்து பெொய் எதிர்ப்பு சக்திதய
அதிகரிக்கச் கசய் கிறது.
இரண்டு மருத்துவச் கசடிகளும் இதணெ்து பசதமுற் ற ததசகதள சீரொக்கும் வதகயில்
கசயற் படுவபதொடு, உடலில் பொதகம் விதளவிக்கக்கூடிய கலங் கள் உருவொவததத் தடுத்து,
ஆபரொக்கியமொன, மகிழ் சசி
் கரமொன வொழ் க்தக ஒன்தறப் கபற் றுத் தருகிறது. இெ்தப் பொனத்தத
கதொடர்ெ்து அருெ்தி வருவதன் மூலம் ெச்சுத்தன்தம உடலில் தங் கியிருப் பததத் தடுத்து இரத்தம்
சுத்திகரிக்கப் படுவபதொடு, உடலுக்கு ஆபரொக்கியத்ததயும் , ஊதிய தன்தமதய தடுத்து
ஒவ் வொதமகளில் இருெ்து பொதுகொப் பும் கபற முடிகிறது.

 இது எவ் வாறு பெயற் ெடுகிறது?
கெல் லி ரசகிெ்த என்பது, ஒரு பொரம் பரிய பொனமொகும் . இது பல் பவறு பெொய் களுக்கும்
வலிகளுக்கும் ெிவொரணியொகப் பயன்படுத்தப் பட்ட ஒரு உணவுப் கபொருளொகும் . பமலும் , இவற் றில்
அடங் கியுள் ள கடுதமயொன ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் தன்தம, உடலில் ெச்சு இரசொயனங் கள்
இருக்குமொயின் அவற் தற இல் லொகதொழிக்க மிகச்சிறெ்த ெிவொரணத்தத கபற் றுக்ககொடுக்கிறது.
பமலும் , இெ்தத் பதெீ ரில் அதிகளவு விட்டமின் சீ அடங் கியுள் ளதனொல் , இயற் தகயொன
பபொஷொக்தகப் கபற் றுக்ககொடுத்து, ககொலஸ்பரொல் மட்டத்ததக் கட்டுப் படுத்தி, இருதய பெொய் கள்
மற் றும் நுதரயீரல் சொர்ெ்த பெொய் களுக்கும் ெிவொரணம் கபற் றுத் தருகிறது.
இெ்தத் பதெீ தர தினமும் இரு முதற பயன்படுத்துவது மிகவும் உகெ்தது. ெீ ங் கள் விரும் பிய
எெ்தகவொரு செ்தர்ப்பத்திலும் இததன அருெ்தலொம் . கதொடர்ச்சியொக பயன்படுத்துவதன் மூலம்
சிறெ்த கபறுபபறுகள் கிதடக்கும் .

 பிரதான அனுகூலங் ள் :


அதிகளவு விட்டமின் சி அடங் கியுள் ளதனொல் , பெொய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து சமிபொட்டுச்
கசயற் பொடுகள் சீரொக்கப் படுகின்றன.








ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு சக்தி இயற் தகயொகபவ உள் ளதனொல் , உடலுக்குத் தீங் கிதளக்கும்
இரசொயனங் கள் உடலில் பசர்வததத் தடுக்கிறது.
அதமபனொ அமிலங் கள் அடங் கியுள் ளதனொல் , கூெ் தல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உகெ்தது.
உட்புறத்திலிருெ்பத உடதலச் சுத்திரிக்கின்றது.
சமிபொட்டுச் கசயற் பொட்தடச் சீரொக்குகின்றது.
முதிர்வுத் பதொற் றத்ததத் தடுக்கிறது.
மன அழுத்தம் மற் றும் பவதலப் பழுவினொல் ஏற் படும் கதளப் தபக் குதறக்கிறது.

FADNA NELLI-RASAKINDA TEA

Nelli-Rasakinda，饮料丰富了较高水平的维生素，是一种阿育威迪配方，是理想的草本饮料，增强身体的
肤色和免疫力，每一口刷新和冷却身体。
Nelli-Rasakinda是我们古代Ayurweda中著名的排毒剂。它有助于从身体器官中清除不健康的有毒物质。在
肝脏、肾脏、皮肤甚至血细胞中，去除有毒物质，促进健康快乐的生活，是我们的责任。此外，较高水平
的维生素C可以增强免疫系统的功能，使你摆脱过敏和炎症。
成份:
Nelli(菲兰)
Rasakinda(金果榄等)

FADNA NELLI-RASAKINDA TEE

das Getränk mit höherem Vitamingehalt, ist eine ayurvedische Rezeptur, die hilft, das Hautbild zu verbessern und
die Abwehrkräfte zu steigern. Jeder Schluck erfrischt und kühlt den Körper. Nelli-Rasakinda ist ein bekanntes
Entschlackungsmittel, das in der klassischen Ayurveda-Medizin verwendet wird. Es hilft, ungesunde Giftstoffe aus
den Körperorganen abzutransportieren, ohne sich dabei in Leber und Nieren abzulagern. Diesem Tee wird
zugeschrieben, dass er die Blutzellen stärkt und das Hautbild verbessert. Der höhere Gehalt an Vitamin C unterstützt
ausserdem das gesamte Immunsystem, sodass Allergien und Entzündungen schneller abklingen können.

Zusammensetzung :
Nelli ( Phyllanthus emblica)
Rasakinda (Tinospora cordifolia)

FADNA NELLI-RASAKINDA TEA

Nelli-Rasakinda, una bevanda arricchita con alto contenuto di vitamine, è inoltre una formula Ayurwedica che è
l’ideale bevanda alle erbe per attivare il corpo e il sistema immunitario in modo da rinfrescre il corpo ad ogni sorso.
Nelli-Rasakinda è un noto agente disintossicante utilizzato nella nostra antica Ayurweda. Aiuta a rimuovere sostanze
tossiche dagli organi del corpo. Ha la funzione di rimuovere le tossine evitando l’ accumulo in fegato, reni, cute e
anche nella cellule del sangue.
Inoltre, l’alto contenuto di vitamina C migliora le funzioni del sistema immunitario facilitando l’ eliminazione di
allergie e infiammazioni.
Ingredienti:
Nelli (Phyllanthus emblica)
Rasakinda (Tinospora cordifolia

FADNA NELLI-RASAKINDA TEA

Nelli-Rasakinda, une boisson enrichie avec des niveaux plus élevés de vitamines, est une formule ayurvédique qui
est la boisson à base de plantes idéale pour améliorer le teint et l'immunité du corps où chaque gorgée rafraîchit
et rafraîchit le corps.
Nelli-Rasakinda est un agent de désintoxication bien connu utilisé dans notre ancien Ayurweda. Il aide à éliminer
les substances toxiques malsaines des organes du corps.
Il est important d'éliminer les composés toxiques sans s'accumuler dans le foie, les reins, la peau et même dans les
cellules sanguines, améliorant ainsi une vie saine et heureuse. De plus, des niveaux plus élevés de vitamine C
améliorent les fonctions du système immunitaire en vous débarrassant des allergies et des inflammations.
Les ingrédients
Nelli (Phyllanthus emblica)
Rasakinda (Tinospora cordifolia)

