
பெட்னா ச ார்ப ாப் டீ (Fadna Soursop Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 20 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 20 ெயன்ொடுெள் 
 

ச ாய் எதிர்ப்பு  க்தியய அதிொிக்கும் விட்டமின் C மற்றும் பீட்டா ெச ாட்டின் (Beta-carotene) என்ென ச ார்ப ாப் 

டீ யில் அடங்ெியுள்ளன. ொதிப்யெ ஏற்ெடுத்தும் ெலங்ெள் உருவாவயதயும், உடலில் ஏற்ெடும் வீக்ெத் தன்யமெயளத் 

தவிர்க்ெவும் ச ார்ப ாப் டீ மிெவும் பொருத்;தமான தயாாிப்ொகும். இதில் ொணப்ெடும் புற்று ச ாய் தடுப்புக் குணங்ெள் 

ொ ணமாெ, ஆயுர்சவத மருத்துவத்தில் மிெவும் பெறுமதி வாய்ந்த தாவ மாெப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுெின்றது.  ீண்ட 

ஆயுயளப் பெற்றுத் தரும் ஒரு உற்ெத்தியாெவும் இது ெருதப்ெடுெின்றது. இந்த உற்ெத்தியின்  ிறப்பு, அபமாிக்ொவின் 

ெலிசொர்னியா  ொில் 2020 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ‘Functional Foods Conference’ ிெழ்வின் சொது 

உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டு ெி சுாிக்ெப்ெட்டது. 

 
 ச ார்ப ாப் டீ என்றால் என்ன? 

 
ச ார்ப ாப் (Annona muricata) சதயியலயின் இயலயில் ொணப்ெடும்  ன்யமெள் அயனத்தும் 

உள்ளடக்ெப்ெட்டுள்ளன. இதில், விட்டமின் C மற்றும் பீட்டா ெச ாட்டின் அடங்ெியுள்ளதனால், ச ாய் எதிர்ப்பு  க்தி 

அதிொிக்ெப்ெடுெின்றது. வயிற்றுப் ெகுதியில் ஏற்ெடும் வாயு உற்ெத்தியயக் குயறக்ெவும், அதன்மூலம் உடல் 

வீக்ெமயடவயதத் தவிர்க்ெவும் இந்த அசனானா இயலெள் உதவுெின்றன. 

 

ச ார்ப ாப் (அசனானா) என்ெது, ஒரு  க்தி மிக்ெ ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு என்ெசதாடு, ெலங்ெளில் ொதிப்புக்ெயள 

ஏற்ெடுத்தக்கூடிய ெல்சவறு தீங்கு வியளவிக்கும் ெலங்ெயள விட்டுத் தவிர்ப்ெதற்கு இது மிெவும் உதவுெிறது. இருதய 

ச ாய்,  ீாிழிவு உட்ெட சமலும் ெல ெயங்ெ  ச ாய்ெளில் இருந்து ொதுொப்புப் பெறுவதற்கும் இது உதவுெிறது. 

 

பதற்ொ ியாவில் மிெவும் ெி  ித்தி பெற்ற ஒரு ஆயுர்சவத ொனமான ச ார்ப ாப் ஐ இப்சொது உங்ெளுக்கு 

வாழ்க்யெயின் த த்யத அதிொிக்கும் வயெயில் இலகுவாெ  சே ெக்பெட்டுக்ெளில் பெற்றுக்பொள்ளலாம். 
 
 இது எவ்வாறு ப யற்ெடுெிறது? 

 
அசனானா இயலெள், ச ாய் எதிர்ப்பு  க்தியய அதிொிப்ெதற்கு ெி தானமான முயறயில் ப யற்ெடுெின்றன. இதில் 

முக்ெியமாெ  ார்ச்  த்து அடங்ெியிருப்ெதனால், உணவு  மிொடு இலகுவாக்ெப்ெடுெிறது. ஆச ாக்ெியமான 

உடலயமப்புக்குத் சதயவயான இந்த  ார்ச்  த்துக்ெளும், நுண் சொஷாக்கு அம் ங்ெளும் அடங்ெியுள்ள இந்த சதயியல 

அயனவருக்கும் மிெப் பொருத்தமானது என்ெது ஆய்வுெள் மூலம் உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 

நுண்ணங்ெிெளினால் ஏற்ெடும் ஒவ்வாயம சொன்றவற்றில் இருந்து ொதுொப்பு பெறுவதற்கும், உடல் வீக்ெமயடதல் 

மற்றும் புற்றுச ாய் ெலங்ெள் உருவாதல் ஆெியவற்யறத் தடுப்ெதற்கும் இந்தத் சதயியல உதவுெிறது.  ீண்ட ஆயுள் 

மற்றும் ஆச ாக்ெியமான வாழ்க்யெக்கு இது மிெவும் ொாிய ெங்ெளிப்யெப் பெற்றுக்பொடுக்ெிறது. 

 

சமலும், அசனாதா சதயியல இயலயய மிெவும் இலகுவாெத் தயாாித்துக்பொள்ள முடியும். பொதிக்கும்  ீாில் ஒரு  சே 

ெக்பெட்யட ஊறவிட்டு, சுமார் மூன்று  ிமிடங்ெளின் ெின்னர் உங்ெள் சதயியலக் சொப்யெயின்  லச் ப ழுயமயய 

 ீங்ெள் உணர்ந்து பொள்ளலாம். 

 
 ெி தான அனுகூலங்ெள்: 
 
 புற்று ச ாயய எதிர்க்கும் தன்யம 

 ச ாய் எதிர்ப்பு  க்தியய அதிொித்தல். 

 வயிற்றில் ஏற்ெடும் வாயுக்ெளின் தாக்ெத்யதக் குயறத்தல். 

  ிறு ீ ெத்தின் ஆச ாக்ெியத்யத அதிொித்தல். 

 விட்டமின் C, E மற்றும் Zinc என்ென அடங்ெியுள்ளதனால், ெண்ெளின் ஆச ாக்ெியத்திற்கு மிெச்  ிறந்தது. 

 மூட்டுெளில் ஏற்ெடும் வலி வீக்ெம் என்ெனவற்றுக்கு  ிவா ணம் அளிக்கும். 

 பொடுகு ஏற்ெடுதயலக் ெட்டுப்ெடுத்தி, கூந்தலின் சவர்ெயள உறுதிப்ெடுத்துெிறது. 



 பொலஸ்ச ால் மட்டங்ெயளக் குயறக்ெிறது. 

  ீாிழிவு ச ாய் தாக்ெத்யதக் குயறக்ெிறது 

  மிொட்டுச் ப யற்ொட்யட இலகுெடுத்துெிறது. 

 


