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��தல் நன்ைமகள்: - காஸ்டர்ிக், மலச�்க்கல், ைபல்ஸ், ஆ�ட ்ெரக் எக்ஸ், �க்கம், ைமக்�ேரன், எைட இழப்�

காைல (ெவற்� வ��)

2.  �ராக்�ள் பானம் / ேவ�ப் பானம் சப்ளிெமண்டஸ்் 

      S1 - எ�ரப்்� வயதான / VedNaturae

3.  ப்ேரா�ேயா�க்ஸ் - �ண்� 2 பற்கள், இஞ்� 2 ெமல்�ய �ண்�, ெவந்தயம் �ைதகள் (ெம� டானா) 1  

     ேதக்கரண்� ெமன்� ��ங்க ேவண்�ம்

      (��ப்� - �ைதகள் இர�ல் நைனக்கப்பட ேவண்�ம் அல்ல� �ைளத�்  �ைதகைள உடெ்காள்ள ேவண்�ம்)

     மலச�்க்கல் அல்ல� �க்கம் உண்டா�ம் ேபா� S6 30 �.�.

5.  உங்கள் வச��ன்ப� 100 �� வாைழ தண்� சா�

      S6 - காஸ்டே்ரா ஆதர� / VedGastroa

      �ழந்ைதக�க்� - 15 �� (1 ��) �டான நீரில் 7.5 �� (  ��) சப்ளிெமண்டஸ்், அைனத�்  ��தல்   ½

2.  �ராக்�ள் பானம் / ேவ�ப் பானம் சப்ளிெமண்டஸ்் 

3.  உங்கள் வச��ன்ப� 100 �� வாைழ தண்� சா�

4.  ஆளி�ைதப் பானங்கள் - (தயாரிப்பதற்� www.youtube.com/miracledrinks)

     ெபரியவரக்�க்� - 15ml (1 ��) ��தல் 30ml (2 ��கள்) �டான நீரில்

     கலைவைய�ம் கலக்கலாம் அல்ல� தனித்தனியாக எ�த�் கெ்காள்ளலாம்

1.  ��ய ேவம் மற்�ம் �ப்பல் சா� இைல - �ைடக்�ம்ப�

�ற்பகல்
NIL

சாயங்காலம்

1.  ��ய ேவம் மற்�ம் �ப்பல் சா� இைல - �ைடக்�ம்ப�

     ெபரியவரக்�க்� - 15ml (1 ��) ��தல் 30ml (2 ��கள்) �டான நீரில்

      �ழந்ைதக�க்� - 15 �� (1 ��) �டான நீரில் 7.5 �� (  ��) சப்ளிெமண்டஸ்், அைனத�்  ��தல்   ½

     கலைவைய�ம் கலக்கலாம் அல்ல� தனித்தனியாக எ�த�் கெ்காள்ளலாம்

4.  ஆளி�ைதப் பானங்கள் - (தயாரிப்பதற்� www.youtube.com/miracledrinks)

��ப்�:
a.   ேநரங்கள் மட�்ேம ��க்�ன்றன

b.   எ��சை்ச மற்�ம் ேதன் ஆ�யவற்ைற ��தேலா� கலக்கலாம்

c.   ��நீரக ேநாயாளிக�க்� - ��தைல ெவ�ெவ�ப்பாக்� ெகாண்� தண்ணீர ்இல்லாமல் உண்ண�ம்.

d.   ��தைல ஒ� �ளிர ்மற்�ம் உலரந்்த இடத்�ல் ேச�க்க�ம் அல்ல� �ளிர ்சாதன ெபட�்�ல் ைவத�் �ட�ம். 

      ேநர� �ரிய  ஒளி த�ரக்்க�ம்.

e.    ேவகமான நிவாரணத்�ற்� 30�� ��தைல �கரலாம்.

g.   உட�ல் �.ெஹச ்அள�கைள பராமரிக்�ம் ��தல்  

f.    தண்ண�ீடன் நீரத்்தல் கடட்ாய�ல்ைல.

      ெபா�ள்க�டன் வச�யாக இ�ந்தால் ஒ� எ��சை்ச சா� ேசரக்்க ேவண்�ம்



- ஒேமகா 3 மற்�ம் ஒேமகா 6 ெகா�ப்� அ�லங்கள் ெசல்�லார ்வளர�்ைத மாற்றம் மற்�ம் உ�ர� �வாச 

�ைறகைள ஒ�ங்�ப�த�் �ற�.

- �ற்�ேநாய் ேநாயாளிக�க்�, இந்த உண� chemo ெசயல்ப��ற�.

4. ஆளி உண� பங்� -

- �க்ைனன் �டாக்�ைய உட�ல் இைணத�் , ெசல் சவ்� உ��ப்ப�த�் �ற�.

3. 15 நி�டங்க�க்�ள் ஆளி�ைதப் பானம் ��க்க ேவண்�ம்.

��ப்� -

1.  ஆளி �ைத எண்ெணய் உபேயா�த்தால், ப� 2 ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள கலைவ ைய ேசரக்்க�ம்.ெபா�

2. எண்ைண �தக்காதப்ப� ஆளி �ைதக் கலைவைய நன்றாக ம�ந்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்

4. ஒ� நாளில் இ��ைற

ஆளி �ைதகள் எவ்வா� பயன்ப�த்�வ� -

1. ஆளி �ைதைய வ�க்க�ம், �டாக்க�ம் �டா�.

2. ஆளி �ைதைய அைரத�்  எ�த�்  ைவத�் க் ெகாள்ள �டா� அ� 15 நி�டத்�ற்�ள் ஆக்�ஜேனற்�ம். ஆளி 

�ைத எப்ெபா�� ேதைவேயா அப்ெபா�� அைறத�்க் ெகாள்ள�ம். 

3. எண்ெணய் (ஒேமகா 3 மற்�ம் ஒேமகா 6 ெகா�ப்� அ�லங்கள்) தண்ணைீர கைரயக்��யதாக மாற்�வதற்�, 

அ� த�ர ்(த�ர)் உடன் கலக்கப்பட ேவண்�ம், எனேவ எச.்ஏ. ஆல்கா 3 மற்�ம் ஒேமகா 6 ெகா�ப்� 

அ�லங்கள் 45 �ேலா ேவரக்்கடைல அல்ல� 5.5 �ேலா �ந்�ரி ப�ப்�கள் அல்ல� 1 �ேலா சால்மன் �ன் 

ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்�ள்ளன. �ளிரந்்த அ�த்தம் எக்ஸ் �ைத எண்ெணய் ேசரக்்கப்படட்ால், சத�் க்கள் 

�வாண்டம் இரட�்ப்பாக இ�க்�ெமன ��ன.

உண�

1. �ைறந்த உப்�, எண்ைண�ல்லாத  உண�, சக்கைர மற்�ம் சக்கைர

    இல்லாதப்  ெபா�டக்ள்,  

2. �ப்ைப உண�கள் த�ரக்்க�ம்

3. பாலாைடக்கட�், �ன்களில் அைடக்கப்படட் உண�ப் ெபா�டக்ள்,உயர ்ேசா�யம் 

   உண�கள் மற்�ம் ேபக்�ரி ெபா�டக்ைள இைவ அைனத்ைத�ம் த�ரக்்க�ம். 

ஆளி�ைத பானம் ெர�� -  ஒ� ப��ைய  www.youtube.com/miracledrinks

ேதைவயான ெபா�டக்ள்

7. ெவந்தய ப�டர ்2.5 �ராம் (0.10 அ�ன்ஸ் அல்ல� ½ �ஸ்�ன்)

1. ஆளி �ைதகைள 15 �ல்� (0.5 அ�ன்ஸ் ஓஸ் அல்ல� 1 ேதக்கரண்�)

3. க�கச ்5 �ல்� (1 � ஸ்�ன்)

2. �ளிர ்அ�த்தம் ஆளி �ைத எண்ெணய் 5 �ராம் (1 � ஸ்�ன்) (கசச்ா �ள்)

4. கேலானிக் எண்ெணய் 100 �ராம் (3.53 அ�ன்ஸ்.)

5. த�ர ்(த�ர)் 2.5 �ராம் (0.10 அ�ன்ஸ் அல்ல� ½ �ஸ்�ன்)

6. இலவங்கப்படை்ட ப�டர ்2.5 �ராம் (0.10 அ�ன்ஸ் அல்ல� ½ �ஸ்�ன்)

9. க�ப்� �ள� �ஞ்ச்

10. நிைலத்தன்ைமைய சரிெசய்ய நீர்

8. மஞ்சள் �ள் 2.5 �ராம் (0.10 அ�ன்ஸ் அல்ல� ½ �ஸ்�ன்)

1. ஆளி �ைதைய (��ய �க்� ஜாரில்) நன்றாக ெபா�யாக்�க் ெகாள்ள�ம்.

    அ�கம் ெகட�்யாகேவா இ�க்க �டா�.

3.  அைத ம�ந்�  ெகால்ல�ம்.

4. தண்ணீர ்ேசரத்�் ேம�ம் ம�த�்  �ட�், சரிப்பாரத்�்  ெகாள்ள�ம்  அ�கம் தண்ணீராகேவா அல்ல�   

5. ஒ� டம்பளரில் ஊற்ற�ம்.

தயாரிப்� �ைற

2. ஒ� ந�த்தர �க்� ஜாரில் அைனத�்  �றப் ெபா�டக்ைள�ம் ேசரக்்க�ம்.

6. உடன�யாக ��க்க�ம்.



�கர�் வ�காட�் -

a.  வாைழ தண்��ல்  இ�ந்� சா� அைரத�்  �ரிதெ்த�க்க

உடெ்காள்ளலாம்.

c. ேதைவப்படட்ால் ேதன் ஒ� �ல �ளி ேசரக்்க�ம்.

a. நீம் மற்�ம் �ப்பல் இைலகைள ��� தண்ணீரில் அைறத�்க் ெகாள்ள�ம்.

ெடண்டர ்பனானா சடெ்ரட ்சப்ைள

காைல உண�க்� �ன் ஒ� �ைற, ஒ� �ைற இர� உண�க்� �ன் �ன�ம் உடெ்காள்ளலாம்.

தயாரித்தல் ேவண்�ம்.

b. 15 ச�ர �டட்ர ்(0.5 ச�ர �டட்ர.்) �ரவத்ைத ஒ� சல்லைட �லம் வ�க்கட�்க் ெகாள்ள�ம்.

வாைழ தண்�களில் �ளிரச்ாதன ெபட�்�ல் ேச�க்க ���ம். சாற்ைற, �ளிரச்ாதன ெபட�்�ல் ேச�த�்  

ைவக்கலாம், ஆனால் நீண்ட காலத்�ற்� அல்ல.

ேச�ப்� -

�ரிய உயதம் அல்ல� �ரிய அஸ்தமத்ைத ெவ�ம் கண்கேளா� பாரக்்க ேவண்�ம் �ரிய ஒளி உட�க்� 

சக்�ைய த��ற�.  30 நி�டம் �யானம் ெசய்ய ேவண்�ம்.

b.  எ��சை்ச சா� ஒ� �ல �ளிகள் ேசரக்்க�ம்

c.  அைத சாமரத்்�யமாக ெசய்ய, அைத ேமார�்லம் (�ளிப்� பால்) மற்�ம் உப்� ஆ�யவற்ைற

தயாரிப்� -

�கரே்வார ்ைகேய� - பரிந்�ைரக்கப்ப�வ� �கர�். ேவ�, �ன�ம் இரண்� �ைற சாப்�டலாம். 

பரிமாறப்ப�ம் அள� 1 ேட�ள்ஸ்�ன்

ேதைவயான ெபா�டக்ள் 1 (100 �ல்�) -

ேயாகா: பஸ்த்ரிக்கா 40 ெசட ்மற்�ம் அனேலாமா �ேலாமா 20 ெசட், 

��ய வாைழ தண்�கள் - 150 �ராம்

2. �ப்பல் - 4 இைலகள்

1. ேவம்� - 8 இைலகள்

நீம் (அ��ராசச்டட்ா இண்�கா) மற்�ம் �ப்பல் (ஃைபஸ் கஸ் ெர�ேமாசாஸ்) 

ஆ�ய இ�வ�ம் ம�த�் வ உத�தெ்தாைகக�க்� உத��ன்றன, இ� 

��நீரக அல்ல� ��நீரக ேகாளா�களி��ந்� உத��ற�

3. ேதன் (��ப்பம்) - �ல ெசாட�் ��ப்� - ேவப்பங்க�க்கான ேவப்�ைன 2: 1 

�ைற 

ஒ� ப��க்� ேதைவயான ெபா�டக்ள் -

ெபா�ப்பாகாைம

இந்த �த்தகம் ம�த�் வரிடம் ஆேலாசைனைய மாற்றா�.  இந்த �த்தகத்�ன் 

�லா�ரிய�ம் ெவளி�டட்ாள�ம்   ேநர�யாகேவா  அல்ல� மைர�கமாகேவா இந்த  

�த்தகத்���ந்� ��தல்  அல்ல� உள்ளடக்கங்கைளப் பயன்ப�த�் வ���ந்�  

எந்தெவா� எ�ர�்ைன�ம்  ெபா�ேபற்க இயலா�. 


