
কেভা ডিটাক্স 
ফুট প্যাচ



ফুট ডিফ্লেফ্লক্সালডিগুডল শিীফ্লিি ডিিস্ব স্বাস্থ্যেি ভািসাম্য ডফডিফ্ল়ে আিফ্লে 
প্রােৃডেেভাফ্লে োি েিফ্লে উত্সাহ কে়ে।

েথ্য অিুসাফ্লি আম্াফ্লেি প্াফ্ল়েি েলগুডলফ্লে ৬০ডটিও কেডশ আেুপ্াাংচাি প্ফ্ল়েন্ট িফ্ল়েফ্লে।



কেভা ডিটাক্স ফুট প্যাচ



টডক্সফ্লি প্ূিন শিীি কেেল সফ্লেনাত্তম্ স্বাস্থ্য েিা়ে িাখাি িিয প্রফ্ল়োিিী়ে 
সাধািণ েম্নক্ষম্ো েিা়ে িাখফ্লে প্াফ্লি িা।  

যডে এই টডক্সিগুডল সডিে সম্ফ্ল়ে অপ্সািণ িা েিা হ়ে েফ্লে এগুডল ডেডভন্ন 
েীর্নস্থ্া়েী স্বাস্থ্য প্ডিডস্থ্ডেি ডেফ্লে আম্াফ্লেি শিীিফ্লে প্ডিচাডলে েফ্লি।
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শিীফ্লি টডক্সিগুডল এেডিে হও়োি 
ফফ্লল উফ্লেগ, হোশা, অেসন্নো, 

ওিি েৃডি, ত্বফ্লেি সম্সযা, 

হিফ্লম্াি ভািসাম্যহীিো ইেযাডে, 
ডেডভন্ন স্বাস্থ্য সম্পডেিে সম্সযা কেখা 

ডেফ্লে প্াফ্লি।
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যাইফ্লহাে, শিীফ্লি এম্ি ডেেু উপ্াোি িফ্ল়েফ্লে যা টডক্সিগুডল োিা ডেরূপ্ 
প্রভাডেে হফ্লে প্াফ্লি ো অপ্সাডিে হফ্ল়ে কগফ্লল, 

শিীি োি প্রােৃডেে সম্ন্ব়েগুডলি সাফ্লথ্ স্বাফ্লস্থ্যি ম্ূল অেস্থ্া়ে ডফফ্লি আফ্লস
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কেভা ডিটক্স ফুট প্যাচ শিীিফ্লে প্ুিরুজ্জীডেে েিফ্লে, 
িক্ত সঞ্চালি োডাফ্লে, কিাগ প্রডেফ্লিাধ ক্ষম্ো োডাফ্লে,

র্ুফ্লম্ি ম্াি উন্নডে েফ্লি , সাম্ডিে স্বাস্থ্য এোং েীর্না়েু 
প্রচাি সম্থ্নি েফ্লি। 
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এডটফ্লে শুেফ্লিা ডভফ্লিগাি সহ ডেডভন্ন কভষি গুি িফ্ল়েফ্লে

শুেফ্লিা োফ্লিি ডভফ্লিগাি োিে়েলা তেডিি সম়্ে প্রাপ্ত 
কধাোঁ়োফ্লে প্ডিফ্লশাডধে েফ্লি প্াও়ো যা়ে, 

এডট কেশ েফ্ল়েে ম্াস ো এে েেফ্লিি িিযও প্ডিম্ািিি 
েিা হ়ে, োিপ্ফ্লি এই কধাোঁ়োফ্লে, িাণ্ডা ও েিফ্লল 

প্ডিেডেিে েিা হ়ে। 
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 শািীডিে েযথ্া, ম্াথ্ােযথ্া এোং ক্লাডি হ্রাস েফ্লি। 

 হিম্ ক্ষম্োফ্লে উন্নডে েফ্লি ওিি হ্রাফ্লস সহা়েো েফ্লি। 

 উন্নে স্বাস্থ্য এোং েীর্না়েু প্রচাি েফ্লি।

 শিীি কথ্ফ্লে টডক্সি অপ্সািফ্লণ সাহাযয েফ্লি।  

 কিাগ প্রডেফ্লিাধে ক্ষম্ো উন্নে েফ্লি। 

 র্ুফ্লম্ি ম্াি উন্নডে েফ্লি।

 ক্লাডি হ্রাস েফ্লি।

 িক্ত সঞ্চালি প্রডি়োফ্লে উন্নে েফ্লি।

উপ্োিীো



 ডিটডক্সডফফ্লেশিফ্লে সহা়েো েিফ্লে এে ডেফ্লি েম্প্ফ্লক্ষ 
১০-১২ গ্লাস  িল প্াি েরুি।

 র্ুম্াফ্লিাি এে র্ন্টা আফ্লগ কেভা ডিটক্স ফুট প্যাচ প্রফ্ল়োগ 
েরুি। 

 কেভা ডিটক্স ফুট প্যাচ প্রফ্ল়োগ েিাি আফ্লগ প্া ো শিীফ্লিি 
অাংশডট ধুফ্ল়ে ভাফ্ললাভাফ্লে শুডেফ্ল়ে ডিি। 

েযেহাফ্লিি প্রিালী



 এেডট আিাফ্ললা শীট ডিি এোং আফ্লে আফ্লে োগফ্লিি 
কখাসা োডডফ্ল়ে ডিি। 

 আিাফ্ললা অাংশফ্লে প্যাচ প্যািডট িাখুি এোং আপ্িাি 
প্াফ্ল়েি েলফ্লেফ্লশ ো কেফ্লহি অিযািয প্েন্দসই অাংফ্লশ 
লাগাি।   

 অিে প্ফ্লক্ষ ৮-১০ র্ন্টা প্যাচ প্যািডট িাখফ্লে হফ্লে। 
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 েযেহাফ্লিি প্ি ডভফ্লি োপ্ড ডেফ্ল়ে প্ৃষ্ঠডট ম্ুেফ্লে থ্ােুি 
যেক্ষণ িা আিাফ্ললা ভােডট চফ্লল যা়ে।    

 েযেহৃে প্যাচগুডলফ্লে সেুি ো ধূসি েিন কেখা কেফ্লে োিণ 
োিা আপ্িাি শিীি কথ্ফ্লে টডক্সি অপ্সাডিে েফ্লিফ্লে। 

েযেহাফ্লিি প্রিালী





প্যাফ্লিি েণনহীিো েম্ হও়ো অেডধ প্রডেডট িাফ্লি 
েযেহাি চাডলফ্ল়ে যাি





Keva Industries 
Level 2, Prestige Omega, No. 104,

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

কযাগাফ্লযাফ্লগি ডিোিা



দ্রষ্টেয: এই প্ণযডট কোিও কিাফ্লগি ডচডেত্সা, ডিিাম়্ে ো প্রডেফ্লিাফ্লধি উফ্লেফ্লশয ি়ে। আপ্িাি স্বাস্থ্যফ্লসো কপ্শাোফ্লিি ডিধনাডিে ম্ািা অিুযা়েী িহি েরুি।


