
பெட்னா டம்மி டீ (Fadna Tummy Tea) 

 

 ஒரு பெக்பெட்டில் 20 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 20 ெயன்ொடுெள் 

 
டம்மி டீ மிெவும் ெழைழம வாய்ந்த ஆயுர்வவத வேர்ழவ ஒன்ழைக் பொண்டுள்ளது. அது, வயிறு ஊதுவதனால் ஏற்ெடும் 

அேளொியங்ெழளத் தடுத்து, வயிறு ோர்ொெ ஏற்ெடக்கூடிய மலச்ேிக்ெல், ொஸ்ழைட்டிஸ், வயிறு ஊதுதல், அபேௌொியம் 

வொன்ை அழனத்து ெடினமான நிழலெளுக்கும் ேிைந்த தீர்ழவப் பெற்றுக்பொடுக்ெிைது. வயிற்றுக்கு குணம் அளிக்கும் 

இந்தப் ொனத்தின் மூலம் பொியளவில் வயிறு பதாப்ழெ விழுந்துள்ளவர்ெளுக்கு ேிைந்த நன்ழமெள் ெிழடக்கும். 

வயிற்றுப் ெகுதியிலுள்ள அதிெளவு பொழுப்ழெ அெற்ைி உணவு ேமிொட்டுச் பேயற்ொட்ழட மிெவும் ேிைப்ொக்ெி 

ழவக்ெின்ைது. 

 

உள்ளடக்ெங்ெள்: 

 

 திாிெலா (வடர்மிவனலியா பேபுலா, வடர்மிவனலியா பெலிாிக்ொ, ெிலந்தஸ் எம்ாிக்ொ) 
 பெமிபடஸ்மஸ் இன்டிெஸ் (a.k.a இந்தியன் ேைேொில்லா) 

 அல்ெி மார்பமவலாஸ் 

 அஸ்டைெந்தா பலாங்ெிவொலியா 

 ெிழளேீாிஸா க்லப்ைா 
 
 டம்மி டீ என்ைால் என்ன? 
 
ஊதிய வயிற்றுக்பென விவேடமாெத் தயாாிக்ெப்ெட்ட வேர்ழவெழளக் பொண்ட டம்மி டீ, வடிவமற்ைிருக்கும் வயிற்றுப் 

ெகுதிக்கு அைெிய வதாற்ைத்ழதப் பெற்றுக்பொடுக்ெ உதவுெிைது. இத்வதநீாின் மூலம் வயிற்றுப்ெகுதியில் ொணப்ெடும் 

அபேௌொியங்ெள் குழைக்ெப்ெட்டு, பொழுப்பு வேர்வது தடுக்ெப்ெட்டு, முழையான உணவு ேமிொட்ழட இது 

ேீர்ெடுத்துெிைது. 

 

டம்மி டீ யில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒன்றுடன் ஒன்று இழணந்த என்ழேம்ெளின் பேயற்ொடு இலகுவான மூன்று 

ெடிமுழைெளில் பேயற்ெடுெிைது. முதலாவது, வயிற்ைில் அதிெளவு வாயு உருவாக்ெம் ொைணமாெ ஏற்ெடும் வயிறு 

ஊதுதல், வயிற்ைில் ஏற்ெடும் ேீைற்ை வொளாறு நிழல வொன்ைவற்ழைக் குழைக்ெின்ைது. இைண்டாவதாெ, டம்மி டீ யில் 

அடங்ெியுள்ள ஏழனய வேர்ழவெள் உட்பொள்ளப்ெட்ட உணவுெழள ேிைிய துண்டுெளாெ உழடத்து இலகுவான 

ேமிொட்டிற்கு உதவுெிைது. அவதவவழள, பொழுப்பு வேர்வழதயும் ெட்டுப்ெடுத்துெின்ைது. மூன்ைாவதாெ, பெருமளவில் 

ொணப்ெடும் பொழுப்ழெ எாித்து, வயிற்றுக்கு அைெிய வதாற்ைத்ழதப் பெற்றுக் பொடுக்ெக்கூடிய வழெயில் 100% 
இயற்ழெயான மூலப்பொருட்ெளினால் பொழுப்ழெ ெழைக்கும் வழெயில் பேயற்ெடுெின்ைது. 

 

இந்தச் வேர்ழவயில் எந்தவிதமான பேயற்ழெ உள்ளடக்ெங்ெளும் அடங்ெப்ெடாத ொைணத்தினால், அதன் உற்ெத்தியின் 

வொவத ொதுொப்பு உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளவதாடு, வயிற்றுப் ெகுதிக்கு அைெிய வதாற்ைத்ழதப் பெற்றுக்பொடுப்ெதில் 

இது உங்ெளுக்கு பெரும் துழணயாெ உள்ளது. 

 
 இது எவ்வாறு பேயற்ெடுெிைது? 

 
டம்மி டீ என்ெது, மிருதுவான, வயிற்றுக்கு இதமளிக்கும் ஒரு ொனமாகும். இது 100% இயற்ழெயானது. ஆயுர்வவத 

முழைெளுக்கு அழமய தயாாிக்ெப்ெட்டுள்ளது. ேமிொட்டு நடவடிக்ழெெழள இலகுவாக்ெி, வயிற்றுக்கு இதமான 

தன்ழமழய பெற்றுக்பொடுக்ெிைது. 

 

வமலும், அதில் அடங்ெியுள்ள இயற்ழெயான ஒளடதங்ெள் ொைணமாெ, உட்பொள்ளப்ெட்ட உணவு வழெெள் ேிைிய 

துண்டுெளாெ உழடக்ெப்ெட்டு, வயிற்ைின் குடல் ெகுதியில் அது பேல்லும் வொது, இலகுவான முழையில் உடலுடன் 

வேர்வதற்கும், பொழுப்பு உடலில் வேர்வழதத் தடுப்ெதற்கும் உதவுெிைது. இதன் ொைணமாெ, ேிைந்த ேமிொட்டுத் 

தன்ழமயும், உணவு வழெெளின் வொஷாக்கு உடலில் முழையாெச் வேர்வழதயும் உறுதிப்ெடுத்துெிைது. 

 



வமலும், இந்த அழனத்து நடவடிக்ழெெளும் ஒன்ைிழணந்து பேயற்ெடும் வொது, வயிற்ைில் அதிெளவிலான வாயு 

உருவாக்ெம் தடுக்ெப்ெட்டு, வயிற்ைின் இயற்ழெயான பேயற்ொடு மீளழமக்ெப்ெடுெிைது. எனவவ, உணவு வழெெள் 

இலகுவாெ வயிற்ைில் ேமிொடு அழடெின்ைன. 

 

டம்மி டீ யில் அடங்ெியுள்ள வேர்ழவெள் மூலம் வயிற்றுப் ெகுதியின் தழேெளும் வநர்த்தியாெ அழமக்ெப்ெட்டு, பொழுப்பு 

ெடிமம் ஒவை இடத்தில் வேர்வது குழைக்ெப்ெடுெிைது, இதனால், வயிற்றுப் ெகுதியின் வடிவம் அைெிய வதாற்ைம் 

பெறுெிைது. 

 

வமலும், இந்த வதநீாின் மூலம் இழைப்ழெ அைற்ேி (Gastritis) வநாய்கு ஒரு தீர்வு ெிழடக்கும் வழெயில் பேயற்ெடும். 

ஏழனய ேமிொடு ோர்ந்த ேிக்ெல்ெள் மற்றும் வயிறு ோர்ந்த அபேௌொியங்ெளுக்கு ேிைந்தபதாரு தீர்வாெவும் இந்த 

உற்ெத்தி பேயற்ெடுெிைது. 

 

நாபளான்றுக்கு இரு முழை டம்மி டீ அருந்துவது ொிந்துழை பேய்யப்ெட்டுள்ளது. ொழலயில் பவறும் வயிற்ைிலும், 

மாழலயில் உைக்ெத்திற்கு முன்னரும் இதழனப் ெருகுவது மிெவும் உெந்தது. அதன் மூலம் அதிெளவு அனுகூலங்ெள் 

ெிழடக்கும். 
 
 ெிைதான அனுகூலங்ெள்: 

 

 முழையான ேமிொட்டு நடவடிக்ழெ மற்றும் உணவு வழெெள் உடலுக்கு ேிைந்த வொஷாக்ழெப் பெற்றுக் 

பொடுத்தல். 

 வயிற்றுப் ெகுதியில் வாயு உருவாக்ெத்ழதக் ெட்டுப்ெடுத்துதல். 

 வயிறு ஊதி வரும் தன்ழமழய குழைத்;தல். 

 வயிற்றுக்கு இதமளிக்கும் ஒரு ேத்து மருந்தாெ பேயற்ெடும் அவதவவழள. வயிற்றுப் ெகுதியின் தழேெளுக்கு 

ஏற்ெடும் அேளொியங்ெழளயும் தீர்த்து ழவக்ெிைது. 

 மலச் ேிக்ெழலத் தடுத்து மலம் ெைித்தழல இலகுவாக்குெின்ைது. 

 அதிெ பொழுப்பு அடங்ெிய உணவு வழெெளால் உடலில் பொழுப்பு வேர்வழதத் தடுக்ெிைது. 
 


