ভিটাভিন ভি ৩ হল এিন
একপ্রকার ভিটাভিন যার
িূল উৎস হল সূযযাললাক

ভিটাভিন ভি ৩ হল একিাত্র ভিটাভিন যা সূলযযর আললা (ইউ.ভি.ভি) থেলক তৈভর হয়।
ৈলি তৈনভিন গৃহিধ্যস্থ জীিনযাপন এিং ভিস্তৃনয িাত্রায় সানভিলনর িযিহালরর ফলল
ত্বলকর কযান্সার এক উলেলগর কারন হলয় ৈাাঁভিলয়লে।
তৈনভিন সিলয় আিালৈর জীিলন ভিটাভিন ভি ৩-এর চাভহৈা ঘাটভৈ ক্রিিধ্যিান।

তৈনভিন গৃহিধ্যস্থ জীিনযাপন এিং সূযযাললালকর অিালি আিালৈর জীিলন
ক্রিশ থঘালট চলললে ভিটাভিন ভি ৩-এর ঘাটভৈ

ভিশ্বিযাপী, লক্ষ লক্ষ িানুলের ভিটাভিন ভি ৩ এর ঘাটভৈ রলয়লে।
ক্রিাগৈ এভট একভট গুরুৈর স্বাস্থয সিসযাও হলয় উঠলে ।
আপাৈৈৃভিলৈ িারলৈর থিাট স্বাস্থযকর জনসংখ্যার ৯০ শৈাংশ িানুলের িলধ্য
ভিটাভিন ভি ৩-এর ঘাটভৈ থৈখ্া থগলে। িারৈিলেয এভট একভট িি স্বাস্থয সিসযা।

রলে ভিটাভিন ভি ৩-এর
সলিযাত্তি পভরিাণ প্রভৈ
ভিভলভলটার রলে ৩০ থেলক
১০০ নযালনাগ্রালির িলধ্য োলক

থরৌদ্র এিং ত্বলকর কযান্সার থেলক রক্ষা করার
ভিেলয়, িানুলেরা ক্রিাগৈ সূলযযর প্রৈযক্ষ
সংস্পশয এভিলয় চলললে

ভিটাভিন ভি ৩-এর অিালি ভশশুরা হালির
সিসযার সন্মুভখ্ন হলৈ পালর

সূলযযর সংস্পশয িযৈীৈ, শরীর ৈার প্রলয়াজনীয়
ভিটাভিন ভি ৩ উৎপাৈন করলৈ পালর না।
হালকা ত্বকযুেলৈর থক্ষলত্র থিভশ সূলযযর আললা
সংলিৈনশীল, ৈাই এলৈর শরীলর সভঠক পভরিান
ভিটাভিন ভি ৩-এর চাভহৈা পূরলণ কি সূলযযর
আললা িাঞ্ছভনয়

প্রাকৃভৈক উপালয় খ্ুি কি খ্ািার পাওয়া যায় যা ভিটাভিন ভি ৩-এর ঘাটভৈ
পূরণ কলর, তৈনভিন গ্রহনলযাগয খ্াৈয থেলক ভিটাভিন ভি ৩ খ্ুি সািানয
অনুপাৈ পাওয়া থযলৈ পালর। তৈনভিন খ্াৈয থেলক শরীলর ভিটাভিন ভি ৩এর ঘাটভৈ পূরন করা যায় না

িাইলর কি সিয় িযয় করা
এিং তৈনভিন খ্াৈযসংযি
ভৈন ভৈন এই সিসযাভটলক
ক্রিাগৈ িাভিলয় ৈুললে

আপনার ত্বক যভৈ গাি হয়
ৈলি ভিটাভিন ভি ৩ তৈভর
করলৈ থিভশ সূলযযর আললা
প্রলয়াজন

শরীলর ভিটাভিন ভি ৩-এর ঘাটভৈর ভকেু লক্ষণ
• ভিটাভিন ভি ৩-এর এর ঘাটভৈ রাৈারাভৈ ঘলট না। কলয়ক িাস ধ্লর
ক্রিাগৈ ভিটাভিন ভি- এর িারাত্মক ঘাটভৈর ফলল আপভন ক্রিাগৈ
হৈাশাগ্রস্থ হলয় পিলৈ পালরন, আপনার প্রভৈলরাধ্ ক্ষিৈা হ্রাস
থপলৈ পালর, শরীলরর ভিভিন্ন অলে িযো অনুিি করলৈ পালরন এিং
প্রৈাহজভনৈ থরাগ িৃভি থপলৈ পালর।
• শরীলর ভিটাভিন ভি ৩-এর ঘাটভৈ, থিশ কলয়ক িের অিযাহৈ োলক
এিং এই অিস্থা ক্রিাগৈ স্বালস্থযর ক্ষভৈসাধ্ন কলর।
• শরীলর ভিটাভিন ভি-এর ঘাটভৈর ফলল কযালভসয়াি এিং ফসলফলটর
পভরিান ক্রিশ হ্রাস পায় ফলল শরীলর রলের পভরিান হ্রাস পায় এিং
অভস্থ গঠলন িাধ্া সৃভি কলর। এর ফলল, ভশশুরা ভরলকট এিং
প্রাপ্তিয়স্করা অভিওিালাভসয়ার িলৈা থরালগ আক্রান্ত হলয় োলক।

ভরলকট

৬ থেলক ১৮
িালসর িলধ্য
শারীভরক
কাঠালিা িৃভির
সিয়কালল
ভশশুলৈর িলধ্য
ভরভকটস থৈখ্া
থৈয়

হািগুভল ক্রিশ
নরি হলয় যায়
এিং সহলজই
থিাঁলক থযলৈ
োলক। থপশী ও
থজাি গুভল
ভনলজলৈর গঠন
আকৃভৈ হারালনার
সালে সালে
কাযযক্ষিৈাও হ্রাস
পায়

হাইলপা
কযাললসভিয়ার
কারলণ িৃভি
শভে হ্রাস,
হালির ভিকৃভৈ,
থপশী
হাইলপালোভনয়া
এিং ভখ্াঁচুভনর
িলৈা উপসগয
থৈখ্া যায়

অল্প িয়স্ক
ভশশুলৈর খ্ুভলর
অভস্থগুভলর
িলধ্য নিনীয়ৈা
থৈখ্া যায়।
কখ্নও কখ্নও
িাো একপালশ
চযাপ্টা হলয়
থযলৈ পালর

অল্প িয়স্ক
ভশশুলৈর
থক্ষলত্র
ভরলকলটর
সম্ভািনা
থিভশ োলক

শীৈল
আিহাওয়ায়
িসিাসকারী
গাি ত্বকযুে
ভশশুলৈর
থক্ষলত্র
ভরলকলটর
সম্ভািনা থিভশ
োলক

স্তনযপান করা
িাচ্চালৈর
িালয়লৈর সুেি
খ্াৈযািাস না
োকলল ভরলকট
ভিকালশর
সম্ভািনা থিভশ
োলক

অভিওিালাভসয়া
প্রাপ্তিয়স্করা
অভিওিালাভসয়ার িলৈা
থরালগ আক্রান্ত হলয় োলক

খ্ালৈয ভিটাভিন ভি ৩ এিং
কযালভসয়ালির ঘাটভৈর কারলণ
হলয় োলক

কযালভসয়াি হ্রালসর ফলল এভট
গিভািস্থা এিং স্তনযৈানকারী
িভহলালৈর হলয় োলক। ভিটাভিন ভি
৩-এর অিালি খ্ালৈয কযালভসয়ালির
থশােণ হ্রাস পায় এিং রলে
ফসলফলটর স্তরও হ্রাস থপলৈ োলক

শরীলর ভিটাভিন ভি ৩-এর ক্ষভৈপূরলণর এিং প্রভৈলরাধ্ ক্ষিৈা
িজায় রাখ্ার সলিযাত্তি উপায়

থকিা থসালার এনাভজভ
ড্রপস (থক.এস.ই.ভি)

ভিটাভিন ভি ৩-এর চাভহৈাপূরলণর িালধ্যলি সািভগ্রক
স্বালস্থযর উন্নভৈর জনয অনযৈি শভেশালী পুভি সরঞ্জাি
থকাললকযালভসলফরল যকৃৈ এিং ভকিভন োরা ১,২৫িাইহাইলড্রাভিভিটাভিন (কযালভসভিয়ল) রূপান্তভরৈ হলল এভট হরলিান
জাৈীয় কাযযকারীৈা অজভন কলর

হরলিান ভহসালি কযালভসভিয়ল ফসফরাস, কযালভসয়াি, অভস্থ
এিং ভনউলরািাসকুলালরর কাযযকারীৈালক ভনয়ন্ত্রণ কলর

রলয়লে ভিটাভিন ভি ৩ = 1000 আই.ইউ. / ভি.ভল.

থচাললকালভসলফরললর সিযাভধ্ক ঘনীিূৈ রূপ, যা
ভিটাভিন ভি ৩ নালিও পভরভচৈ। এভট সািুভদ্রক
তশিাল থেলক অৈযন্ত ঘনীিূৈ রূলপ পাওয়া যায়
এিং এভট 100% প্রাকৃভৈক ড্রপ

ভিটাভিন ভি ৩ তৈনভিন ভক্রয়াকলালপ
সহায়ৈা কলর

থকিা থসালার এনাভজভ ড্রপস কীিালি কাজ কলর?
ভিটাভিন ভি ৩ সুস্বাস্থয িজায় রাখ্লৈ সহায়ৈা করার সালে সালে তৈনভিন
ভক্রয়াকলালপ গুরুত্বপূণয িূভিকা পালন কলর
এভট কযালভসয়াি থশােণ োরা হািগুভললক িজিুৈ কলর, পাৈলা, িেুর
এিং ভিকৃৈ অভস্থগুভলর থিরািলৈ সহায়ৈা কলর
ভিটাভিন ভি ৩-এর পযযাপ্ত পভরিালণ গ্রহন ভশশুলৈর ভরলকলটর হাৈ থেলক রক্ষা
কলর, প্রাপ্ত িয়স্কলৈর অভিওিযালাভসয়া এিং অভিওলপালরাভসলসর হাৈ থেলক রক্ষা
করলৈ সহায়ৈা কলর

ধ্ারণা করা হয় ভিটাভিন ভি ৩ কযান্সালরর সম্ভািনা হ্রালসও সহায়ৈা কলর

এই ৈত্ত্বভটর উলেলশয অলনক গলিেণা করা হলয়লে

থকিা থসালার এনাভজভ ড্রপস কীিালি কাজ কলর?

এই
অযাভিিাইলক্রাভিয়ালগু
ভল এইচ ১ এন.আই.
ফ্লু িাইরালসর
প্রভৈলরাধ্ ক্ষিৈা তৈভর
কলর এিং ভিভিন্ন
ধ্রলণর সংক্রিনজভনৈ
থরাগ-জীিানুর ভিরুলি
লিালৈ সাহাযয কলর

থৈখ্া থগলে থয
ভিটাভিন ভি ৩ শরীলর
অযাভিিাইলক্রাভিয়াল
উপাৈানগুভলর
উৎপাৈন িৃভিলৈ
সাহাযয কলর

গলিেণায় থৈখ্া থগলে
থয ভিটাভিন ভি ৩-এর
পযযাপ্ত পভরিালন গ্রহন
এইচ ১. এন ১. ফ্লু
িাইরালসর সংক্রিন
হ্রালস সহায়ৈা কলর

এোিাও ভিভিন্ন
গলিেণার িাধ্যলি থৈখ্া
থগলে, শরীলর ভিটাভিন
ভি ৩-এর ঘাটভৈ, রে
শূনযৈা জভনৈ িৃৈুয
এিং হৃৈলরাগ জভনৈ
িৃৈুযর সালে সম্পভকভৈ

থকিা থসালার এনাভজভ ড্রপস (থক.এস.ই.ভি) িযিহালরর
উপকাভরৈা
থকিা থসালার এনাভজভ ড্রপলস ঘনীিূৈ রূপ ভিটাভিন ভি ৩ রলয়লে যা
সািভগ্রক স্বালস্থযর উন্নভৈলৈ ঘটায়

থকিা থসালার এনাভজভ ড্রপস (থক.এস.ই.ভি) িযিহালরর উপকাভরৈা
ভশশুলৈর িৃভির জনয সহায়ক
অভস্থ এিং থপশীগুভলর কাযযকাভরৈার উন্নভৈলৈ সহায়ৈা কলর
ভিভিন্ন ধ্রলণর সংক্রিলনর ভিরুলি লিালৈ সাহযয কলর
প্রভৈলরাধ্ ক্ষিৈার উন্নভৈ ঘটায়
ভনউলরা-িযাস্কুলার িযিস্থালক উন্নৈ কলর
িযো-থিৈনার ভিরুলি লিলৈ সাহাযয কলর
কযান্সালরর লক্ষণগুভল প্রভৈলরালধ্ সাহাযয কলর
ত্বলকর উজ্জ্বলৈা প্রৈালন সাহাযয কলর

থকিা থসালার এনাভজভ ড্রপস (থক.এস.ই.ভি) থসিলনর প্রনালী
িয়স অনুসালর প্রভৈভৈলনর থসিন ভিভধ্
িয়স:

প্রভৈভৈলনর থসিন ভিভধ্

২-৩ িের পযযন্ত

১০ থফাাঁটা কলর প্রভৈভৈন সকাল এিং
সন্ধ্যায়

৬-১৪ িের িয়সীরা

২০ থফাাঁটা কলর প্রভৈভৈন সকাল এিং
সন্ধ্যায়

১৫-২১ িের িয়সীরা

৩০ থফাাঁটা কলর প্রভৈভৈন সকাল এিং
সন্ধ্যায়

২২ িের িয়সী িা ৈার উলধ্য

৪০ থফাাঁটা কলর প্রভৈভৈন সকাল এিং
সন্ধ্যায়

থক.এস.ই.ভি ভকিালি িযিহার করলিন?
• িাললা ফলাফললর জনয, থক.এস.ই.ভি প্রভৈভৈন দু'িার থনওয়া উভচৈ, অেযাৎ সকালল এিং সন্ধ্যায় খ্াভল থপলট িা
সকাল এিং সন্ধ্যায় খ্ািার গ্রহলণর আধ্ ঘিা আলগ।
• কাাঁলচর গ্লালস থক.এস.ই.ভি পান করুন।
• ভিল িা অনয থকানও ধ্াৈি পালত্র থক.এস.ই.ি পান করলিন না এিং এভট ভিশ্রলণর জনয থকানও প্রকার ধ্াৈি
চািচ িযিহার করলিন না।
• থিাজ িািালনা থযলৈ পালর শরীলরর ভিভিন্ন অিস্থা ( থযিন- িয়স, ওজন ) ইৈযাভৈ ভনিভর কলর।
• প্রলয়াজলন িাঝাভরিালি থিাজ িািালনা থযলৈ পালর একিালর িি িাত্রায় থিাজ িািালনা ভনরাপৈ নয়।
• ভকিভনর সিসযায় িুগলে এিন প্রাপ্তিয়স্ক িযভেলৈর প্রভৈভৈন ৪০ থফাাঁটার থিভশ গ্রহণ করা উভচৈ নয়।
• সারাভৈন সভঠক পভরিালণ জল পান করা অৈযন্ত প্রলয়াজনীয়। সারাভৈলন সিযভনম্ন ৩ ভলটার জল পান করুন।
• একিার খ্ুললল, ৬০ ভৈলনর িলধ্য িযিহার কলর থফলুন।
• থক.এস.ই.ভি-এর থিাৈলভট শেিালি িন্ধ্ রাখ্ুন। সরাসভর সূলযযর আললা এভিলয়, িাঝাভর ৈাপিাত্রায় রাখ্ুন।
• িাল ফলাফললর জনয তৈনভিন খ্াৈযািযালসর সালে প্রভৈভৈন থক.এস.ই.ি সভঠক পভরিান অনুসালর গ্রহন করুন
এিং স্বাস্থযকর জীিন যাপন করন।

থযাগালযালগর ভঠকানা

Keva Industries
Level 2, Prestige Omega, No. 104,
EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

ভিিঃদ্রিঃ: এই পণ্যটি কিোনও করোগের টিটিত্সো, প্রটিগরোধ, টনরোময় বো টনণ্ণগয়র উগেগযয নয়।
আপনোর স্বোস্থ্যগসবো টিটিত্সগির সোগে পরোমযণ িরুন

