Shape Up Tea
 භාවිතය
ශරීරයේ අනවශය යදය යහන කර හැඩති සිරුරක් ලබා ගැනීම සඳහා.

 අඩංගු ද්රව්ය
- ාන්ත්රිකව ස්සාසාර

කල යගාරකා සාර (Mechanically Extracted Garcinia)

- යේ (High quality Black tea)

- සාවාභාවික වැස්ලා සාර

කෘතීම රසකාරක හ ෝ කල්තබා ගැනීහේ ද්රව්ය අඩංගු හවාහ.

 ක්රියාකාත්වව්ය
- යගාරකා (Garcinia) වල අඩංගු HCA නැමති ක්රි ාකාරී සංය යග මන්න්ත්ර ක ම රුය
අඩුකරන අතර ශරීරයේ තැදපේ යදය ය යහන කරයි.
- සති 6 – 12 ක් අතර කාලහේදී උපත්ම ප්රතිලල ලැහ.

 පිලිහයල කරගන්වා ආකාරය
නටන උණුවතුර අඩු යකයප්ප කට Shape Up Tea බ ග් එකක් ය ායා මිස්ේතු 3- 4 ක්
තබා පාන සඳහා භාවිත කරන්ත්රන.

 භාවිතා කරව ආකාරය
දිනකට යයවරක් ක මට පැ බාග කට යපර පාන කර වතුර වීදුරුවක් යබාන්ත්රන. සති
12ක් භාවිතා කිරීයමන්ත්ර උපරිම ප්රතිලල ලබා ගත හැක. හහාර පාලන හා වයා ාම කිරීම
මන්න්ත්ර ඉක්මන්ත්ර ප්රතිලල ලබාගත හැක.
යමම ස්ෂාපායන 100% සාවභාවික වන අතර හයුර්යේය යයපාර්තුයදන්ත්රතුයේ අනුමතයි.
ක්රි ාකාරිේව වියයාේමකව තහරුරු කර ිති අතර පාරියභයන්ක ත්ප්තිමේ භාව
96%ක් බව නවතම සමීක්ෂ වාර්තාවකින්ත්ර තහරුරු වී ිත. Fadna හ තන GMP,
ISO 22000, HACCP තේව සහතික හිමි හ තන කි.

பெட்னா ஷேப் அப் டீ (Fadna Shape-Up Tea)
ஒளடத ஷதநீர்
 ஒரு பெக்பெட்டில் 20 பொதிெள்
 ஒரு ெக்பெட்டில் 20 ெயன்ொடுெள்
ஷேப் அப் டீ ஆனது, இயற்கெயாெஷே நீங்ெள் ேிரும்பும் உடலகைப்கெப் பெற்றுக் பொள்ேதற்ொெ ேிஷேடைாெத்
தயாாிக்ெப்ெட்ட ஒரு ஷதநீராகும். 100% இயற்கெயான இலங்கெயின் ஷதயிகலஷயாடு ொஸீனியா ெம்ஷொஜியா
ெலக்ெப்ெட்டு, பேனிலா சுகேயூட்டப்ெட்டு, இதைான ஷதநீர் சுகேயுடன் உங்ெளுக்குக் ெிகடக்ெிறது. இந்த
இயற்கெயான ஷேர்கேயில் எந்தேிதைான ெக்ெ ேிகளவுெளும் இல்கல. உடலின் ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத்
தன்கைகய அதிொித்து, அதிெ உணவு ஷேட்கெகயக் ெட்டுப்ெடுத்துெிறது. இந்த உற்ெத்தியின் பேயற்ொட்கட
உறுதிப்ெடுத்தும் ேகெயில் 2020 இல் அபைாிக்ொேின் ெலிஷொர்னியா நொில் இடம்பெற்ற Functional Foods
Conference 2020 நிெழ்ேின் ஷொது உறுதிப்ெடுத்தல் ெிரசுாிக்ெப்ெட்டது.

 ஷேப் அப் டீ என்றால் என்ன?
உங்ெளது ெனவு உடலகைப்கெ இயற்கெயாெஷே அகடந்து பொள்ேதற்ொெ ேிஷேடைாெத் தயாாிக்ெப்ெட்ட ஒரு
ஷதநீர் ஆகும். இது 100% இயற்கெயான இலங்கெத் ஷதயிகலயுடன் ொஸீனியா ெம்ஷொஜியா ெலக்ெப்ெட்டு,
பேனிலா சுகேயுடன் இதைான ஷதநீராெ ெிகடக்ெின்றது. ொஸீனியா ெம்ஷொஜியாகே இலங்கெயின்
ஷதயிகலயுடன் ெலந்து உட்பொள்ேதன் மூலம், உடலில் பொழுப்பு ஷேர்ேது குகறேஷதாடு, ேிறந்த உடற்ெயிற்ேி
ைற்றும் பொருத்தைான உணவு உட்பொள்ளல் ஆெிய ெழக்ெ ேழக்ெங்ெள் மூலம் இது ஷைலும் அதிெைாெ
பேயற்ெடுெின்றது என்ெது உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
ஷைலும் இந்த ஷதநீாில் Polyphenols ைற்றும் flavonoids ஆெியன அடங்ெியிருப்ெதனால் உடலின் ஒட்ஸிஜன்
எதிர்ப்புத் தன்கை அதிொிக்ெப்ெடுெிறது. இதன் மூலம் ெறுப்புத் ஷதயிகலகய ொஸீனியா ெம்ஷொஜியாஷோடு
இகணத்து, உடல் ெட்டகைப்கெச் ேீராக்குேதில் ோதாரண ெிறீன் டீ கய ேிட ேிறந்த பெறுஷெறுெகளப்
பெற்றுக்பொள்ள முடியும் என்ெது உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. ஷைலும், இந்த இரு ஷேர்கேெளினால் பொழுப்பு
ைற்றும் ொஷொகைதஷரட் ஒட்ஸிஜனுடன் இகணேது தடுக்ெப்ெட்டு, ெிகளஷொஜன் உருோக்ெம்
அதிொிக்ெப்ெட்டு, அதிெ உணவு உட்பொள்ளும் ஷதகே ெட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டு, உங்ெளது இயற்கெயான
உடலகைப்பு அழொன முகறயில் அகைேதற்கு உதவுெிறது.

 இது எவ்ோறு பேயற்ெடுெிறது?
ொஸீனியா ெம்ஷொஜியாேில் அடங்ெியுள்ள கைட்பராக்ஸி ேிட்றிக் அைிலம் (HCA) ஆனது, உங்ெள் உடல்
பொழுப்கெ உருோக்குேதற்ொெ தயாாிக்கும் ேிட்றிக் லயஷே என்கேம் உற்ெத்திகயத் தடுக்ெிறது. ஷதயிகலயில்
அடங்ெியுள்ள flavonoids ைற்றும் Polyphenols ஆெியன இந்தச் பேயற்ொட்கட ஷைலும் தீேிரப்ெடுத்தி மூகளயின்
serotonin அளகேக் ெட்டுப்ெடுத்துேதனால், உணவு ைீதான அதிெ ஷேட்கெ குகறக்ெப்ெடுெிறது.
ஷைலும், ொஸீனியா ெம்ஷொஜியா ஆெியன, இருதயம் ோர்ந்த ஆயுர்ஷேத ேிெிச்கேெளின் ஷொது, பெருைளேில்
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு மூலப்பொருளாகும். இந்த ொஸீனியாகே ஷதயிகல ைற்றும் பேனிலாவுடன் ெலந்து,
ைிெவும் சுகேயான ஒரு ருேிகயப் பெற்றுக்பொடுத்து, உங்ெளது ஷதநீர் அனுெேத்கத ைெிழ்ச்ேிெரைாக்ெ
பேயற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
ஷேப் அப் டீ கய ஒரு நாகளக்கு ஒரு முகற பதாடர்ந்து 12 ோரங்ெளுக்கு குகறந்தெட்ேம் ெருகுேது உெந்தது.
நிபுணர்ெளின் ஆஷலாேகனெளுக்கு அகைய உணவு உட்பொள்ள சுைார் அகர ைணி ஷநரங்ெளுக்கு முன்னர்
ெருகுேது ைிெச் ேிறந்தது. குகறந்த ெஷலாாிெள் உள்ளடக்ெப்ெட்ட உணவு ஒன்றுடன் பதாடர்ந்து உடற் ெயிற்ேி
பேய்ேதன் மூலம் குறுெிய ொலத்தில் நீங்ெள் ஆகேப்ெடும் உடலகைப்கெ அகடந்து பொள்ளலாம். ஷைலும், ஷேப்
அப் டீ கய அருந்திய ெின்னர் ஒரு முழுகையான ெிளாஸ் நீகர அருந்துேதன் மூலம், குறித்த பொழுப்பு எாிதல்
பேயற்ொடு ஷைலும் தீேிரப்ெடுத்தப்ெடுெிறது.

 ெிரதான அனுகூலங்ெள்:







பொழுப்பு ஒட்ஸிஜனுடன் இகணேகதத் தடுத்து உடல் ெருைனகடேகதக் குகறக்ெிறது.
குருதியில் பொலஸ்ட்ஷரால் ைட்டத்கதக் ெட்டுப்ெடுத்துெிறது.
அதிெ உணவு ஷேட்கெகயக் ெட்டுப்ெடுத்துெிறது.
உடல் ெருைனகடேகதக் குகறப்ெதன் மூலம் உடகல பைல்லிய ஷதாற்றத்திற்கு இட்டுச் பேல்ெிறது.
உடற்ெயிற்ேிக்ொன ஆர்ேத்கத தூண்டுெிறது.



இருதய பேயற்ொட்டிற்கு ொதுொப்பு ேழங்குெிறது.

. FADNA SHAPE UP Tea

法德娜塑形茶

“SHAPE UP”含有精心混合藤黄和香草的纯锡兰茶，给人一种美味的味道。藤黄与锡兰茶的结合
在增加控制脂肪氧化的活性机制的过程中被认为是一个更好的结合。通过适当的锻炼和均衡的
饮食，经常饮用塑形茶可以帮助你达到理想的身材。

法得那塑形茶的功效已经得到了科学的证明，并在2020年美国加州功能性食品会议(FFC)上发
表，这是斯里兰卡茶叶行业的一大成就。

此外，几个世纪以来，藤黄果一直是印度传统医学中使用的草药，被证明是安全的，定期饮用
不会产生副作用，据说比普通绿茶更有效地实现你的梦想身材。

如何使用,

为了达到最好的效果，在100摄氏度的热水中冲泡3分钟后饮用塑形茶。最好在喝完塑形茶后再
喝一杯水，以达到最佳效果。此外，建议你定期饮用，至少12周。

成分

藤黄果，香草提取物，茶花

FADNA SHAPE UP Tee
“Der Weg zur Traumfigur”

FADNA „SHAPE UP“ TEE enthält reinen Ceylon-Tee, der sorgfältig mit Garcinia Cambogia gemischt
und mit Vanille aromatisiert wird, um einen köstlichen Geschmack zu erzielen. Es ist bekannt, dass die
Kombination von Garcinia mit Ceylon-Tee zur Erhöhung des Fettstoffwechsels beiträgt,. Der
regelmäßige Konsum von „Shape up“ hilft Ihnen, Ihre Traumfigur zu erreichen, wenn er durch
regelmässige Bewegung und ausgewogene Ernährung ergänzt wird. Die Wirksamkeit von FADNA
Shape Up-Tee wurde wissenschaftlich nachgewiesen, und die Studie auf der Functional Food
Conference (FFC)2020, Kalifornien-USA, veröffentlicht. Ein großer Erfolg für die srilankische
Teeindustrie.

Darüber hinaus ist Garcinia cambogia, ein seit Jahrhunderten traditionell in der ayurvedischen
Medizin verwendetes Kraut, nachweislich ein sicheres Mittel für den regelmäßigen Genuss ohne
jegliche Nebenwirkungen. Es wirkt effektiver als grüner Tee und hilft somit, schneller Ihre Traumfigur
zu erreichen.
Anwendung : Für beste Ergebnisse übergiessen Sie Shape-up Tee mit kochendem Wasser und lassen
ihn 3 Minuten ziehen. Ein Glas Wasser danach optimiert die Wirkung und lässt Sie schneller Ihr Ziel
erreichen. Wir empfehlen den regelmässigen Genuss über einen Zeitaum von mindestens 12 Wochen.
Zusammensetzung:
Garcinia cambogia, Vanille-Extrakt, Camellia sinensis

FADNA SHAPE UP TEA

"Shape-Up" contiene puro tè di Sri Lanka accuratamente miscelato con Garcinia Cambogia e
aromatizzato con vaniglia, per dare un gusto delizioso al palato. La combinazione di Garcinia con il tè
di Ceylon è ben nota per il buon funzionamento del meccanismo di controllo attivo dell’ ossidazione
dei grassi.
L’assunzione regolare di Shape-Up Tea integrata con una corretta attività fisica e una dieta bilanciata,
aiuta a rimodellare il corpo.
L’ efficacia del tè Fadna Shape Up è stato scientificamente provato, dopo essere stato approvato e
reso noto alla Funtional Food Conference (FCC) 2020, California-USA, il quale segna un grande
traguardo per l’ industria del tè srilankese.
Inoltre, la Garcinia cambogia, è un'erba tradizionalmente utilizzata nella medicina ayurvedica da
secoli, è stato dimostrato che il consumo su base regolare non porta ad effetti collaterali e si racconta
che la combinazione di Garcinia con le foglie di tè sia molto efficace nel rimodellare il corpo.
Come usarePer risultati ottimali, bere il tè Shape-Up dopo averlo infuso in acqua calda (100 ° C) per 3 minuti. È
meglio bere un bicchiere d'acqua dopo aver bevuto il tè Shape-Up per ottenere risultati ottimali. Si
consiglia inoltre di consumarlo regolarmente per un minimo di 12 settimane.
Ingredienti
Garcinia cambogia, Estratto di vaniglia, Camellia sinensis

FADNA SHAPE UP TEA
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Inoltre, la Garcinia cambogia, è un'erba tradizionalmente utilizzata nella medicina ayurvedica da
secoli, è stato dimostrato che il consumo su base regolare non porta ad effetti collaterali e si racconta
che la combinazione di Garcinia con le foglie di tè sia molto efficace nel rimodellare il corpo.
Come usarePer risultati ottimali, bere il tè Shape-Up dopo averlo infuso in acqua calda (100 ° C) per 3 minuti. È
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