
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. 
 


