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செம்பருத்தி மனபாகு- Sembaruthi Manapagu 

Benefits 

 Sembaruthi manapagu will 
Help increase blood deficien-
cy, heart problem, heart 
weakness, body heat, eye 
problems, body shivering.  

 From children to old age   
people, everyone can drink 
like cool drink, best for   
summer season 

Directions of usage 

           Intake sembaruthi              
manapagu (hibiscus tonic)     3 
tablespoon with a glass of water 3 
times a day.  

பயன்கள்  

 ரத்த குறைபாடு,இருதய பலகீனம், 

படபடப்பு, றக கால் வேர்த்தல், உடல் 

சூடு, கண் குறைபாடுகள் 

உள்ளேர்களுக்கு பயன்படும். . 

 ெிைியேர்கள் முதல் சபாியேர்கள் ேறர 

ெர்பத் வபால் குடிக்கலாம், சேயிலுக்கு    

ஏற்ைது (ஒரு நாறளக்கு 10 முறை 

அருந்தினால் தேைில்றல 

பயன்படுத்தும் முறை  

     செம்பருத்தி மனபாகு தினம் மூன்று 

வேறள மூன்று வதக்கரண்டி எடுத்து 

தண்ணீாில் கலந்து அருந்த வேண்டும்.  

Ingredients 

Hibiscus,Pepper,Cumin seeds,Jaggery. 

சபாருட்கள் 

செம்பரத்றத பூ, மிளகு, ெீரகம், சேல்லம். 

 

Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

200 ml 200 210 

500 ml 500 510 



நன்னாாி ெர்பத்- Nanari sarbath 

Benefits 

 Nannari Sarbath or Nannari 
Manapagu(nannari syrup) 
helps to cools the body and 
strengthens the body 

 And also help for heat        
related ailments like sunburn, 
itching, rashes, skin peeling 
and gives a radiant glow to 
the skin and makes the face a 
glamorous look. 

Directions of usage 

Add 3 tablespoons of syrup
(nannari sarbath) in a glass of   
water,mix well until it dissolve 
and drink.Add a tablespoon of 
lemon juice if required. 
 .  

பயன்கள்  

 நன்னாாி ெர்பத் அல்லது நன்னாாி மனபாகு 

உடலுக்கு குளிர்ச்ெி தரக்கூடியது,தாதுறே 

பலப்படுதும். 

 சேயில் வநரதில் ேரும் வேர்க்குரு, அாிப்பு, 

ஊரல் , வதால் உாிதல் வபான்ை சூடு 

ெம்பந்தபட்ட அறனத்து பிரட்ெறனகளுக்கு 

பயன்படுதலாம். வமலும் வதாலிற்கு மினு 

மினுப்றபயும் ேணப்றபயும் தரக்கூடியது , 

முகம் ேெீகரமான வதாற்ைம் தரும் . 

பயன்படுத்தும் முறை  

மூன்று வதக்கரண்டி அளவு தண்ணீாில் கலந்து 

பருகவும் ( ஒரு நாறளக்கு எத்தறன முறை 

என்ைாலும் அருந்தலாம் ) வேண்டும் என்ைால் 

வதறேயான அளவு எலுமிச்ெம் ொறு 

வெர்த்துக்சகாள்ளலாம்.   

Ingredients 

Nanari roots, Pepper, Cuminseeds,      Jaggery. 

சபாருட்கள் 

நன்னாாி வேர்கள், மிளகு, ெீரகம்,சேல்லம். 

Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

200 ml 200 210 

500 ml 500 510 



ஆடாசதாறட மனபாகு 

Adathodai Manapagu 

Benefits 

 Can be taken for all lung ailments 
like cough, cold, flu and asthma. 

 Strength Lung and Respiratory  

         organ 

 Improves immunity 

 Help hypertension 

 Has potent anti cancer property 

Directions of usage 

       Take two tablespoon of Aada-
thodai manapagu and mix with 
200ml of   warm water and drink 4 
Times daily.  .  

பயன்கள்  

 இருமல்,ெளி , ெளி காய்ச்ெல்,ஆஸ்துமா ஆகிய 

நுறரயீரல் ெம்பந்தமான அறனத்து 

சதாந்தரவுகளுக்கும்  அருந்தலாம்   

 வநாய் எதிர்ப்பு ெக்திறய வமம்படுத்துகிைது 

 இரத்தத்றத சுத்திகாிக்கும்  

 உயர் இரத்த அழுத்தம் ெீராகும்  

 புற்றுவநாய் எதிர்ப்பு ஆற்ைல் தருகிைது 

பயன்படுத்தும் முறை  

     இரண்டு வதக்கரண்டி  அளவு ஆடாசதாறட 

மனபாகு எடுத்து 200மிலி சூடான தண்ணீாில் 

கலந்து தினம் நான்கு வேறள அருந்தவும்,   

Ingredients 

Adathodai leaves,Pepper,Cumin seeds,Jaggery. 

சபாருட்கள் 

ஆடாசதாறட இறல, மிளகு, ெீரகம், சேல்லம். 

Quantity Whole 
sale price 

M.R.P  

200 ml 200 210 

500 ml 500 510 



குமாி றதலம் — Kumari Thailam 

Intake 3 teaspoon of Kumari thailam - alovera oil at 6 'o' clock and drink water  

it will help cure Piles,Blood in Motion, Constipation, Stomach ache, heat problems, gatric 
problem. Kumari thailam best for all heat problems.  

குமாி றதலம் தினம் மாறல 6 மணிக்கு குமாி  மூன்று வதக்கரண்டி ொப்பிட்டுேிட்டு தண்ணீர் அருந்த 

வேண்டும், ரத்த மூலம், முறள மூலம், ெீழ் மூலம் , மலக்கட்டு, ஆெனோய் எாிச்ெல், ஆெனோய் ேலிக்கு ெிைந்தது.  

ோயு சூரணம் - Gastric Powder  

Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 ml 200 230 

200 ml 400 410 

Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

60  g 150 160 

100  g 250 260 

Ingredients:- 
          Nilavagai leaves  powder, Dry Ginger, Pepper, 
Asafoetida 

சபாருட்கள் : 

              நிலோறக இறல,சுக்கு, மிளகு, 

சபருங்காயம் ,ோய்ேிளங்கம் ,ஓமம்,ெீரகம்,  

 Ingredients: 
         Aloevera, Small Onion,  Goosberry, Lemon, Castor Oil,Kadukai, Thandrikkai. 

சபாருட்கள் : 

           கற்ைாறை,ெின்ன சேங்காயம்,கடுக்காய்,சநல்லிக்காய்,தான்ைிக்காய்,எலுமிச்றெ, 

ேிளக்குஎண்சணய்.  



மூலிறக பல் சபாடி — Herbal Tooth Powder  

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

50 g 75 80 

100 g 150 155 

Benefit: - 

Toothache, Tingling, Bleeding, Tooth Decay, Bad Breath, Toothache, Tooth Decay 

பயன்:- 

      பல்ேலி,கூச்ெம், இரத்த கெிவு , பல் ஆட்டம், ோய் துர்நாற்ைம், பல் சபலகீனம், பல் 

கறை 

Ingredients: 

 Kandankathiri ,Clove, Pepper,tailed pepper , Car-
om seeds ,Kurosani Omam (Hyoscyamus niger), 
Aadathodai, Sweet flag, Cloves, Karuvelam 
Bark,Licorice ,aalam viluthu, long pepper, Masikkai, 
Thandrikkai, lemon powder, mint salt. 

சபாருட்கள் : 

       கண்டங்கத்திாி ெமூலம்,கிராம்பு,மிளகு, ோல்மிளகு, 

ஓமம்,குவராொணி ஓமம்,ஆடாசதாறட ெமூலம், 

ேெம்பு,லேங்கப்பட்றட,,கருவேலம் பட்றட,, அதிமதுரம்,ஆைம் 

ேிழுது,திப்பிலி,மாெிக்காய், 

தான்ைிக்காய்,வகாஷ்டம்,சுக்கு, எலுமிச்றெ வதால்,  

புதினா உப்பு.  

Benefit:- 
             constipation, Gastric problem,   di-
gestive problem, Joint swelling, back 
ache, obesity and Excess fat deposits in 
lower abdomen cured by this powder 

 

 

 

Direction of use:- 
                 Take 1 Teaspoon of vayu 
sooranam and mix with 1 glass of warm 
water and mix well.Intake before bed - 
night only 

பயன் :- 

              மலக்கட்டு, ோயு சதால்றல, அஜீரண 

வகாளாறு, அடங்கா ஏப்பம், ோத நீர், மூட்டு வீக்கம், 

ோயு பிடிப்பு, முதுகு பிடிப்பு, நீர் உடம்பு வபான்ை 

குறைபாடுகள் குணமாகும்.  

 பயன்படுத்தும் முறை :- 

       இரவு படுக்கும் முன் ஒரு வதக்கரண்டி அளவு 

ோயு சூரணத்றத ஒரு குேறள சுடு தண்ணீாில் கலந்து 

அருந்தவும் - இரவு மட்டும்.  



மருந்து குைம்பு சபாடி  
Marundhu kuzhambu Powder 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

50 g 148 155 

Ingredients:- 
           Carom seeds, mustard, Dried gin-
ger, long pepper, Dill seeds, Saliyal 
seeds, Asafoetida, Turmeric, Pepper 

சபாருட்கள் :-  
       ஓமம்,கடுகு,சுக்கு,திப்பிலி, 
ெதகுப்றப,ொைியல்,ென்னா 
ேிரகு,காயம்,மஞ்ெள்,ெித்தரத்றத,நறுக்குமூலம்,மி
ளகு.                           

Uses:- 

        By intaking this Marundhu 
Kuzhambu once a week, it helps 
to to cure gastric       problems, 
hand and foot cramps, cholesterol 
fats,   stomach upset, stomach 
putty, flatulence, bloating, anorex-
ia, loss of appetite, mucus deposit 
on chest ,etc. This is our      tradi-
tional broth. Those who had give 
birth to a baby will regain their old 
strength by eating this. 

  பயன்கள் 

         ோரம் ஒருமுறை இந்த குைம்பு 
றேத்து ொப்பிட ோயு,றக கால் 
குறடச்ெல், சகட்ட சகாழுப்பு, ேயிறு 
மந்தம், ேயிறு மக்கு, காற்று 
பிாியும்சபாழுகு துர்நாற்ைம் வீசுதல், ேயிறு 
ஊதல், பெியின்றம, சநஞ்சு 
ெளி வபான்ைறே குணமாகும், ோரம் 
வதாறும் ொப்பிட ேயிறு மற்றும் உடல் 
சுத்தமாகி நரம்புகள் முறுக்வகறும். இது 
நமது பாரம்பாியமான குைம்பு. குைந்றத 
சபற்று எடுதேர்கள் உண்ண பறைய 
சதம்பு சபலன் கிறடக்கும்.      



இஞ்ெி + - Ginger +  

Benefits 

 It can be used for blood vessel 

occlusion, vascular fat deposi-

tion, digestive power, liver 

weakness, hepatitis, early liver 

failure, heartburn, indigestion, 

biliary dizziness, dizziness, high 

blood pressure, intestinal 

cleansing, etc. 

 Can be used as an immediate 
remedy for heartburn, indiges-
tion and belching 

Method of use 

        Eat two teaspoons before 
meals in the morning and      
evening. 

பயன்கள்  

 இரத்த குைாய் பிரட்ெறண , இரத்தகுைாய் 

சகாழுப்பு படிதல், ஜீரண ெக்தி, கல்லீரல் 

பலகீனம், கல்லீரல் வீக்கம், ஆரம்ப நிறல 

கல்லீரல் செயலிைப்பு, சநஞ்சு காிச்ெல், 

சொியாறம, பித்த மயக்கம், தறல சுற்ைல், 

இரத்த அழுத்தம், குடல் சுத்தம் 

வபான்ைேற்ைிைக்கு  பயன்படுத்தலாம்.  

 சநஞ்சொிச்ெல், சொியாறம , ஏப்பம் 

உள்ள சபாழுது உடனடி நிோரணியாக 

பயன்படுத்தலாம்  

பயன்படுத்தும் முறை  
      காறல மாறல இரண்டு வதக்கரண்டி அளவு 

உணவுக்கு முன் ொப்பிடவும்.அதிகமுறை 

பயன்படுத்தினாலும் தேைில்றல.  

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

200 ml 300 310 

500 ml 600 610 

Ingredients: 

Ginger,Garlic,Lemon,Honey. 

சபாருட்கள்  

இஞ்ெி,பூண்டு,எலுமிச்றெ ,வதன் .  



அகில் குளியல் சபாடி — Akil Bathing Powder 

Ingredients: 
 

Akil Bark 

Kacholam (aromatic ginger) 
Karkol Arisi 
Vetiver  
Rose petals 

Vilamichai ver 
Moong dal 
White Urad dal 
Marikolundhu 

Thazhampoo 

Fennel seeds 

Sandal wood 

Red sandalwood 

 

Benefits   
          All the ingredients have      me-
dicinal and healing properties   which 
make it an excellent alternative to 
bath soap.It removes dirt from the 
body,   exfoliates dead skin and its   ap-
plication stimulates circulation and 
cleanses pores and it improves skin 
texture and clear skin problems. 

சபாருட்கள்: 
அகில் பட்றட 

கச்வொலம் 

கார்வகாலாிெி  

சேட்டிவேர் 

வராொ சமாக்கு 

ேிைாமிச்ெம் வேர் 

ெிறு பருப்பு  

சேள்றள உளுந்து 

மாிக்சகாழுந்து 

தாைம்பூ  

சபருஞ் ெீரகம்  

அகில் பட்றட 

ெந்தனம்  

இரத்த ெந்தனம் 

பயன்கள்  
      அறனத்து சபாருட்களும் மருத்துே மற்றும் 

குணப்படுத்தும் பண்புகறளக் சகாண்டுள்ளன, 

அறே குளியல் வொப்புக்கு ெிைந்த மாற்ைாக 

அறமகின்ைன.இது உடலில் உள்ள அழுக்குகறள 

நீக்குகிைது, இைந்த ெரும செல்கறள 

சேளிவயற்றுகிைது. வமலும் இரத்த  சுைற்ெிறய 

தூண்டுேதுடன்  ெரும வநாய்கள்,கிருமிகறள 

கட்டுபடுத்துகிைது.  

  

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 145 150 

200 g 270 280 

500 g 700 720 



முதியார் கூந்தல் எண்சணய் 

Muthiyar koonthal Hair Oil 

Ingredients: 
      Muthiyar Koonthal, Indigo(Avuri), 
Dried goosbery, Fennel flower, Fenugreek,        
sadamanjil, drumstick leaves, karisalai,   
Hibiscus, Keezhanelli, Henna, Manjisti, Al-
oevera, Frogfruit, Neem Leaves, Curry 
Leaves. 

 

 

Benefits 

      Muthiyar Koonthal Hair 
Oil Eliminates hair loss, grey hair, 
itching, split end, headaches,          
dandruff, watery eyes, clears eyesight 
and   encourage healthy and long hair 
growth.Helps hair to retain more 
moisture and helps to prevent split 
ends. 

 

சபாருட்கள்: 
       முதியார் கூந்தல்,அவுாி, 

சநல்லி முள்ளி,மருதாணி 

கருஞ்ெீரகம்,சேந்தயம்,ெடாமாஞ்ெில் 

முருங்றக இறல,காிொறல 

செம்பருத்தி பூ,கீைா சநல்லி  

மருதாணி,மஞ்ெஸ்டி,கற்ைாறை 

சபாடுதறல,வேப்ப இறல 

கருவேப்பிறல 

 

பயன்கள்  
        முதியார் கூந்தல் எண்சணய் றதலம் முடிஉதிர்தல், 

இளநறர, தறலயாிப்பு, சபாடுகு,கண்சணாிச்ெல், 

கண்ணில் நீர் ேடிதல், வபன் சதால்றல ஆகியறே 

நீங்கி கண்களுக்கு குளிர்ச்ெிறயக் சகாடுக்கும், 

கண்பார்றே சதளிேறடயும் மற்றும் ஆவராக்கியமான 

முடி ேளர்ச்ெிறய ஊக்குேிக்கும்.முடி அதிக ஈரப்பதத்றத 

தக்க றேத்துக் சகாள்ள உதவுகிைது மற்றும் பிளவு 

முறனகறளத் தடுக்க உதவுகிைது 

 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 ml 389 395 

200ml 680 690 

500 ml 1585 1595 



Hair Cleanser 

முடி ேளர்ச்ெி ஊக்கி - Hair growth intake  

Ingredients: 
    Goosberry,White Peper, kadukkai, Kasthuri Turmeric, Neem Seeds 

சபாருட்கள் : 

   சநல்லிக்காய், சேள்றள மிளகு,கடுக்காய், 
கஸ்தூாி மஞ்ெள், வேப்பமுத்து 

Benefits: 
              This Product is suitable for — Hair Fall , For Making 
Hair Strong, For Dandruff Flakes, For Split Ends, For Hair Grey-
ing and/or Whitening, For Dry Brittle Hair, For Sticky Oily Hair, 
For Hair's Shine, For Thick Growing Hair, For Soft & Silky Hair 
Both Mens and Womens can use. Apply on hairs and you will see 
good results.  

Benefit: - 

It is good for puberty, hair loss,  dandruff, hair loss, density loss, and hair loss due to anemia. 

பயன்கள்  
இளநறர, முடி உதிர்தல், தறல ஊைல், முடி சேடிப்பு, அடர்த்தி குறைவு,இரத்த குறைேினால் முடி 

உதிர்தல் வபான்ைறே ொியாகும் . 

 Quan-
tity 

Whole 
sale price 

M.R.P  

100 g 195 198 

200 g 340 348 

500 g 740 750 

 Quanti-
ty 

Whole 
sale price 

M.R.P  

100 g 300 300 

Ingredients: 

  Karisalai, Keezhanelli, Pirami, Kottai  karandhai, 
vallaarai 

சபாருட்கள் : 

  காிொறல,கீைாசநல்லி,பிரம்மி ,சகாட்றட கரந்றத, ேல்லாறர  

பயன்கள்  

             இது முடி உதிர்தல் , தறல சொைிதல், அாிப்பு, சபாடுகுசதால்றல, வபன் சதால்றல, முடி சேடிப்பு,புழுசேட்டு , 

கிருமியினால் முடி உதிர்தல் வபான்ைறேகளுக்கு பயன்படுதலாம். முடி அடர்த்தியாக ேளரவும் நீண்டு ேளரவும் 

அறனேரும் பயன்படுதலாம்  

ஆண் சபண் இருேரும் பயன்படுதலாம்  



குங்குமபூ முக சபாலிவு களிம்பு 

Kunkuma Face Glow Cream 

Benefits: 
1.Has cooling,soothing,anti-bacterial and 
anti-inflammatory properties. 
2.Lightens dark circles and pigmentation 
of skin and brightens dull skin 

3.Anti-aging and anti-tanning properties. 

Directions of usage: 
1.Wash your face and pat dry 

2.Use a generous amount of gel& apply       
on cleansed face and neck 

3.Massage in upward strokes for 3-5    
minutes 

4.Leave over night and in morning, wash 
with regular soap, for better result use 
Shevalon Akil Bath powder 

or Shevalon Akil soap 

For better results use it everyday before 
bed. Both for men and women. 

Note: For oily skin,apply it for an hour 
and wash before bed. for better result 
use Shevalon Akil Bath powder 

or Shevalon Akil soap 

பயன்: 

     முகப்பரு,முககருப்பு,கரும்புள்ளி , வதால் கருறம, சூாிய ஒளி 

உண்டான கருப்பு, முதுகு மற்றும் சநஞ்சு பகுதியில் பரு 

ேந்ததன் கருறம தழும்பு ஆகியேன நீங்கி புது சபாலிவுடன் 

அைகாக மாறும். 
 

பயன்படுத்தும் முறை : 
 

       இரவு தூங்கும் முன் 'வெேவலான்' குங்கும பூ 
களிம்றபமுகத்தில் தடேி 3 நிமிடங்கள் ேட்டமாக 
தடேிேிடவும், பின்பு பரு, கருறம, கரும்புள்ளி உள்ள 
இடத்தில் கூடுதல் கேனம் செலுத்தி தடேவும், பருேில் 

கூடுதலாக களிம்றப சதாட்டு வபாடவும், காறலயில் முகத்றத 
மிதமான வொப் அல்லது "வெேவலான் குளியல்சபாடிஅல்லது 
வெேவலான் அகில் வொப் 

வபாட்டு கழுேிேிடலாம். பயன்படுத்தும்சபாழுது கழுத்திற்கும் 
வெர்த்து தடேவும். 
 

 குைிப்பு : இயற்றகயாகவே எண்சணய் முகம் உள்ளேர்கள் 

(oil face) இந்த களிம்றப முகத்தில் வபாட்டு ேிட்டு 60 நிமிடம் 
கைித்து கழுேிேிடவும். 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

25 g 289 295 

Ingredients: 

          Saffron,Red Sandalwood,Hibiscus,Cow milk, 
Roses, Golden shower flower. 

சபாருட்கள் : 

     குங்கும பூ,,ரத்த ெந்தனம்,செம்பரத்றத பூ 

பசும் பால்,வராஜா பூ,ெரக்சகான்றை.  



1.It refreshes your skin and brings a nat-
ural glow immediately. 

2.It makes your skin soft and supple. 

3.It has healing and soothing properties.  

1.உங்கள் ெருமத்திற்கு புத்துணர்ச்ெி அளித்து 
உடனடியாக இயற்றகயான சபாலிறே 
தருகிைது. 
2.உங்கள் ெருமத்றத சமன்றமயாகவும் 
மிருதுோகவும் ஆக்குகிைது. 
3. இது குணப்படுத்தும் மற்றும் கிருமி 

எதிர்ப்பு பண்புகறளக் சகாண்டுள்ளது. 

Direction of Use:- 
 

 Wash feet with water and pat dry 

 Gently apply Foot Care Cream over the 
affected area before bedtime 

 Use regularly for best results 

External use only 

  

 

பயன்படுத்தும் முறை:- 

 கால் பாதத்றத நன்ைாக கழுேி காயேிடவும்  

 பாதசேடிப்பு களிம்றப மிதமாக சேடிப்பு 
உள்ள அறனத்து இடத்திலும் வதக்கவும்.  

 தினமும் பயன்படுத்தவும்.  
சேளி உபவயாகம் மட்டும்  

கற்ைாறை குங்குமா நீர்குறைமம்- Aloe kunkuma Gel  

பாத சேடிப்பு களிம்பு 

Foot Crack Cream  

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

20 g 100 120 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 289 310 

Ingredients: 

           Aloevera , Saffron 

சபாருட்கள் : 

     கற்ைாறை , குங்குமப்பூ 



Benefits 

               Skin Brightening, Anti-aging, 
Healthy-Even-toned Radiant glowing skin. 
It's an excellent treatment for Brightening, 
anti-pigmentation and for a flawless even 
toned complexion. It is an Anti-aging skin 
repair oil penetrating into deeper layers of 
skin.  

பயன்கள்:- 
          வதால் சுருக்கம், முதிர்ந்த வதால் சுருக்கம், 

கருேறளயம்,கரும்புள்ளி. பரு, பரு தழும்பு வபான்ைேற்றை 

ொி செய்து ஆவராக்கியமான ஒளிரும் ெருமத்றத 

உருோக்கும். இது ேயதான வதால் வதாற்ைத்றத 

பழுதுபார்க்கும் எண்சணய் ஆகும், இது வதாலின் 

ஆைமான அடுக்குகளில் ஊடுருேி வேறல செய்யும்.  

Uses:- 
 Natural Astringent  
 Balances skin PH  

 Tightens pores and reduces oiliness  

 Hydrates skin 

  

பயன்கள்:- 

 என்சணய்பறெ காணப்படாதோறு வதாறல 
இறுக்கமாக்குகிைது.  

 வதால் அமில (PH)  நிறலறய ெீராக்குகிைது. 

 துறளகறள இறுக்கி, 
எண்சணறயபறெறய குறைக்கிைது. 

 வதால் ேைண்டு வபாகாது பாதுகாக்கிைது.  

முக அமுதம்- Face Elixir  

வராஜா தீநீர் 'Toner' 
Rose Water  

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

50 ml 280 310 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

30 ml 635 650 

Ingredients: 

            Saffron, lotus flower, shoe flower, nannari, red sandal-
wood, manjisti. 

சபாருட்கள்: 

குங்குமப்பூ, தாமறர பூ, செம்பருத்தி, நன்னாாி, ெிேப்பு ெந்தனம், மஞ்ெட்டி 

Ingredients: 

           Panneer  Rose. 

சபாருட்கள் : 

    பன்னீர் வராஜா  



Benefits: 
 

      Helpful for all types of skin disorders like eczema,  
psoriasis, fissures, putrified ulcers, and many skin 
problems.Also helpful to cure swollen and reddened 
skin.Also helpful to cure scabies and lower itching ef-
fect.  
Note:-External Use only 

பயன்கள்:- 
       மத்தன் றதலம் வதமல், சொைி, ெிரங்கு, சொைியாெிஸ், 
பறட, அாிப்பு, புழுசேட்டு , நீாிைிவு புண் , ஆைாத புண் 
வபான்ை அறணதகு வதால் ெம்பந்தபட்ட பிரட்ெறனகறளயும் 

ொி செய்யும். அடிபட்டு இரத்தம் ேருதல் மற்றும் வீக்கம் 
வபான்ைேற்றை ெீழ் பிடிக்கா ேண்ணம் குணப்படுத்தும்  

குைிப்பு :-சேளி உபவயாகம் மட்டும்  

Benefit: - 
Cures headaches, migraines, nasal con-
gestion, chest          congestion, shortness 
of breath, hand and foot joint pain  and 
pneumonia. 

பயன் :- 
தறல ேலி, தறல குத்து, ஒற்றை தறலேலி,மூக்கு 

அறடப்பு,சநஞ்சு ெளி, மூச்ெிறரப்பு,றக கால் மூட்டு 

ேலி, அடிபட்டு வீக்கம், பீனிெம் குணமாகும். 

மத்தன் றதலம் 

Mathan Thailam 

(cure skin problem) 

மின்ொர றதலம் 

Minsara Thailam  

 Quantity Whole sale M.R.P  

100 ml 200 220 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

30 ml 100 120 

Ingredients : 

            Mint salt,Thymol,Ginger oil. 

சபாருட்கள் : 

     புதினா உப்பு,ஓம உப்பு, இஞ்ெிபுல் எண்சணய்.  



Tomato is rich in vitamin C and works as a skin  brightener. It 
evens out skin tone and revives glow to give you healthier    
looking skin.  

தக்காளியில் றேட்டமின் ெி நிறைந்துள்ளது, வமலும்.அது ெருமத்றத 
பிரகாெமாக்குகிைது. இது ெருமத்தின் குைிகறள ெமன் செய்து 
ஆவராக்கியமான பளபளப்பான  ெருமத்றத உங்களுக்கு 
ேைங்குகிைது.  

It is very effective in treating blemishes, rashes and acne.It 
helps in the removal of tan & dullness due to its cooling 
properties. Red sandal soap provide nourishment to the skin 
cells 

கருறம, மங்கு  மற்றும் முகப்பருவுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். 
இதன் குளிர்ச்ெியான பண்புகளால் பழுப்பு மற்றும் 
கருறமறய அகற்ை உதவுகிைது. 
வதால் செல்களுக்கு ஊட்டச்ெத்து அளிக்கிைது. 

Turmeric has anti-inflammatory, anti-microbial, and antioxidant effects, which 
can benefit the skin in many ways.Turmeric slows the skin aging process, and is 
used to diminish wrinkles, keep skin supple, and improve skin’s elasticity. 

முகத்தில் இருக்கும் இயற்றக அைறக ஒளிரறேக்கும் குணம் மஞ்ெளுக்கு உண்டு. 

மஞ்ெளில் இருக்கும் அைற்ெி எதிர்ப்பு பண்புகள் மற்றும் ஆன்டி ஆக்ஸிடண்ட் ஆனது 

ெருமத்துக்கு பளபளப்றபயும் ஒருேித கேர்ச்ெிறயயும் தரும். மஞ்ெள் ெருமத்றத 

இயற்றகயாக புதுப்பிக்கிைது.  

தக்காளி ேைறல — Tomato Soap 

செஞ்ெந்தன ேைறல - Red Sandal Soap 

கஸ்தூாி மஞ்ெள் ேைறல — Wild Turmeric Soap  

 Quantity Whole 
sale price 

M.R.P  

100 g 85 95 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 85 105 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 85 95 



Acts as an antibacterial clearing up skin irritations and acne. Chock 
full of antioxidants.It keeps the skin moisturised and helps fight skin 
dryness.Has best ant-aging and anti-wrinkle properties.  

வதால் எாிச்ெல் மற்றும் முகப்பருறே நீக்கும்,பாக்டீாியா எதிர்ப்பு மருந்தாக 

செயல்படுகிைது. ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது.இது ெருமத்றத ஈரப்பதத்துடன் 

றேத்து, ெரும ேைட்ெிறய எதிர்த்துப் வபாராட உதவுகிைது.இளறமயில் ேயதான 

வதாற்ைம் மற்றும் ெரும சுருக்க எதிர்ப்பு பண்புகறள சகாண்டுள்ளது. 

Aloe Vera has cooling properties and is anti-
inflammatory.Hence, it is one of the most natural remedies 
for sunburn or burnt skin.Fights skin-agingAloe Vera  has 
vitamin C and E, beta-carotene in abundance. 

 

கற்ைாறை குளிரூட்டும் பண்புகறளக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் அைற்ெிறய 

எதிர்க்கும்.எனவே, இது சேயில் அல்லது எாிந்த ெருமத்திற்கு மிகவும் 
இயற்றகயான தீர்வுகளில் ஒன்ைாகும்.வதால் ேயதானறத எதிர்த்துப் 
வபாராடுகிைது கற்ைாறை றேட்டமின் ெி மற்றும் ஈ, பீட்டா கவராட்டின் 
மிகுதியாக உள்ளது. 

Reverses skin tanning and problems like hyper-pigmentation. 

Reduces fine lines and wrinkles. Diminishes dark circles and 
puffy eyes. 

முகத்தில் இருக்கும் புள்ளிகள், அறடயாளங்கள் மற்றும் சகாப்பளங்கறளப் 

வபாக்க உதவுகிைது. காயங்கள், கிருமிகள் மற்றும் புண்களால் ஏற்படும் 

வீக்கத்றதக் குறைக்கிைது. கண் வீக்கத்றதக் குறைக்க உதவுகிைது. ேயது 

முதிர்ச்ெியின் அைிகுைிறயக் குறைக்கிைது. 

 

Read more at: https://tamil.boldsky.com/beauty/skin-care/2018/15-best-potato-face-

வேம்பு ேைறல - Neem Soap  

குமாி ேைறல — Alovera Soap  

உருறள ேைறல — Potato Soap  

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 85 95 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 85 95 

 Quantity Whole sale M.R.P  

100 g 85 95 

https://tamil.boldsky.com/beauty/skin-care/2018/15-best-potato-face-packs-for-glowing-fair-and-smooth-skin/articlecontent-pf138766-020589.html


அகில் ேைறல  
Akil Soap  

Benifits: 
1.Removes dead cells ,skin impurities and provides flawless skin unclogs pores and    re-
duce pore size 

2.Deeply cleans skin to Acne,Oily skin,Blackheads,Blemishes and breakouts Rejuvenate 
dry and damaged skin Makes skin tighter and firmer & gives smooth and youthful    
complexion 

பயன்கள் :- 

1. நம் வதாலில் உள்ள இைந்த அணுக்கறளயும், அழுக்குகறளயும் நீக்குேவதாடு நமது வதால் 

துோரத்றதயும் சுருங்க செய்கிைது  

2.முகப்பரு, எண்சணய் ெருமம், கரும் முறள , கறைகள் மற்றும் சூாிய ஒளி அைற்ெி 

வபான்ைேற்றை ொி செய்கிைது 

 Quantity Whole sale 
price 

M.R.P  

100 g 85 95 


