
কেভা 
অ্যান্টি ডাযাবেন্টিে



ডাযাবেন্টিস

ডাযাবেন্টিস আজোল এেন্টি সমসযা হবয 
দাাঁন্ট়িবযবে

অ্বেবেরই প্রাথন্টমে পর্যাবয এই করাগ হয, তবে এই 
সম্পবেে সবেতে ো হওযায এই করাগন্টি ভন্টেষ্যবত 

গুরুতর আোর ধারণ েবর



ডাযাবেন্টিস এে প্রোর দীর্যস্থাযী করাগ, র্ার ফবল অ্গ্ন্যাশয পর্যাপ্ত পন্টরমাণ ইেসুন্টলে 
উত্পাদে েরবত পাবরো এেং শরীবর ইেসুন্টলবের োন্টহদা পূরণ হযো 

এন্টি রবে গ্লুবোবজর সমাবেশ োন্ট়িবয 
কতাবল ফলাফল হাইপারগ্লাইোইন্টমযা



• ওযার্ল্ে কহলথ অ্গযাোইবজশবের 
মবত আমাবদর কদবশ ডাযাবেন্টিস 

এেন্টি ক্রমেধযমাে েযাবলঞ্জ, 
কর্খাবে ডাযাবেন্টিবস আক্রান্ত, 

২০ কথবে ৭০ েের েযসী 
মােুবষ্র আেুমান্টেে হার ৮.৭ 

শতাংশ

• ডাযাবেন্টিবসর ক্রমেধযমাে 
প্রেণতার োরে গুন্টল হল:

দ্রুত েগরাযণ, অ্ন্টেযন্টমত জীেের্াপে, 
অ্স্বাস্থযের কভাজে, তামাবের েযেহার 

ইতযান্টদ



ওযার্ল্ে কহলথ অ্গযাোইবজশবের (W.H.O) ডাযাবেন্টিস 
সংক্রান্ত সাম্প্রন্টতে পর্যবেক্ষবের মাধযবম কদখা র্ায 

• আমাবদর কদবশ েমপবক্ষ ২০ ন্টমন্টলযবের কেন্টশ মােুষ্ ডাযাবেন্টিবস আক্রান্ত, 
অ্েযােয কদবশর তুলোয আমাবদর কদবশ এর সংখযা অ্বেে কেন্টশ

• আমাবদর কদবশ ডাযাবেন্টিবসর প্রভাে শহরাঞ্চবলর কক্ষবে ৬ কথবে ৮ 
শতাংশ এেং গ্রামাঞ্চবলর কক্ষবে ২ কথবে ৩ শতাংশ

• আমাবদর কদবশ ৪৫ েেবরর েম েযসীবদর মবধযও ডাযাবেন্টিবসর 
প্রেণতা কদখা র্ায, র্া প্রাশ্চাবতযর কদশগুন্টলর তুলোয 
প্রায ১০ গুে কেন্টশ 

কেভা অ্যান্টি-ডাযাবেন্টিে



ন্টেবশষ্জ্ঞবদর মবত 
কেভা অ্যান্টি-ডাযাবেন্টিে েযাপসুল 

কভষ্জ গুবে সমৃদ্ধ এেন্টি অ্েেয 
সংন্টমশ্রণ র্া ডাযাবেন্টিবসর ন্টেন্টেত্সার 

জেয বেজ্ঞান্টেেভাবে প্রমান্টণত



• কেভা অ্যান্টি ডাযাবেন্টিে েযাপসুল ডাযাবেন্টিবসর মবতা করাগ 
ন্টেযন্ত্রবে সক্ষম এো়িা োন্টডেওভাসেুলার ন্টডন্টজজ এেং স্নাযুতবন্ত্রর 
ক্ষন্টতর মবতা পার্শ্য প্রন্টতন্টক্রযা হ্রাবস সহাযতা েবর

• রবে শেেরার ো গ্লুবোবজর মাো ন্টেযন্ত্রবে সহাযতা েবর 

• ডাযাবেন্টিস করাগীর জেয এে অ্েেদয উপাদাে

কেভা অ্যান্টি ডাযাবেন্টিে



 রবে শেেরার মাো ন্টেযন্ত্রে েবর

 ডাযাবেন্টিবসর মত করাগ ন্টেযন্ত্রবের পাশাপান্টশ 
সামন্টগ্রে স্বাবস্থযর উন্নন্টতবতও সাহার্য েবর

কেভা অ্যান্টি ডাযাবেন্টিে



SYZYGIUM CUMINII

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS

TRIGONELLA FOENUM GRAECUM

COMMIPHORA WIGHTII

VACCINIUM MYRTILLUS

GYMNEMA SYLVESTRE

MOMORDICA CHARANTIA

WITHANIA COAGULANS

TRIBULUS TERRESTRIS

BERBERIDACEAE

BOERHAAVIA DIFFUSA

ASPHALTUM

কেভা অ্যান্টি ডাযাবেন্টিবের মবধয রবযবে



• অ্ন্টেযন্টমত জীেের্াপে, অ্ন্টেযন্টমত ও অ্পুন্টিের খাদয, তামাবের েযেহার 
এমে অ্েস্থার জেয ডাযাবেন্টিবস আক্রান্ত করাগীবদর সংখযা 

ক্রমশই েৃন্টদ্ধ পাবে

• তরুণ প্রজবের জেয এন্টি খুেই ন্টেন্তার োরে। 
কেভা অ্যান্টি ডাযাবেন্টিবের েযেহার এই ধরবের সমসযা হ্রাবস সহাযতা েবর 

ডাযাবেন্টিস ন্টেবর্শ্ মৃতুযর েতুথয োরণ এেং োস্তবে 200 ন্টমন্টলযবেরও কেন্টশ 
মােুষ্ র্ারা ডাযাবেন্টিবস আক্রান্ত এেং এর সংখযা ক্রমাগত কেব়ি েবলবে 

েযেহাবরর উপোরীতা



• রবে গ্লুবোবজর মাো েজায রাখবত সাহার্য েবর  

• করাগ প্রন্টতবরাধ েযেস্থাবে মজেুত েরবত সহাযতা েবর ফলস্বরূপ 
শরীবর ইেসুন্টলবের মাো েজায থাবে  

বেজ্ঞান্টেে ও ন্টেবশষ্জ্ঞবদর মবত এই কেভা অ্যান্টি ডাযাবেন্টিে 
েযাপসুবলর েযেহার ডাযাবেন্টিস করাগীবদর জেয খুেই উপবর্াগী

েযেহাবরর উপোরীতা



েযেহাবরর উপোরীতা

• শরীবর োইন্টিে অ্ক্সাইবডর োন্টহদা পূরে েরার সাবথ সাবথ ডাযাবেন্টিস 
সংক্রান্ত জন্টিলতা োিাবত সহাযতা েবর 

• ডাযাবেন্টিে হাইপারবিেশে হ্রাবসও সহাযতা েবর

• দুেযলতা এেং দৃন্টিশন্টের সমসযা হ্রাবসও এন্টি গুরুত্বপূণয
ভুন্টমো পালে েবর



কেভা 
অ্যান্টি ডাযাবেন্টিবের 

উপোন্টরতা



রবে শেেরার মাো হ্রাবস 
সহাযতা েবর 

শরীবর গ্লুবোবজর মাো 
ন্টেযন্ত্রবে সহাযতা েবর 

করাগ প্রন্টতবরাধ ক্ষমতাবে উন্নত েরার 
পাশাপান্টশ বদন্টেে ক্লান্টন্ত েমাবত

সহাযতা েবর

শরীবর ইেসুন্টলবের মাো 
ন্টেযন্ত্রবণ সহাযতা েবর 

ইেসুন্টলে ন্টেষ্কাশবের মাধযবম অ্গ্ন্যাশযবে উদ্দীন্টপত েবর 
র্া রে এেং প্রস্রাে উভবযরই সুগাবরর মাো ন্টেযন্ত্রণ েবর 

শরীবরর করাগ প্রন্টতবরাধ ক্ষমতা এেং 
শন্টের মাো েৃন্টদ্ধবত সহাযতা েবর 

বদন্টেে ক্লান্টন্ত হ্রাবস 
সাহার্য েবর 

ডাযাবেন্টিস করাগীবদর করাগ প্রন্টতবরাধ 
ক্ষমতা ো়িাবত সহাযতা েবর 

ডাযাবেন্টিবসর লক্ষণগুন্টল 
ন্টেযন্ত্রবণ সহাযতা েবর 



েযেহাবরর প্রোলী 

সোবল এেং সন্ধ্যায খাওযার েমপবক্ষ আধ 
র্িা আবগ খান্টল কপবি ন্টদবে ২ োর ১ন্টি েবর 

েযাপসুল ন্টেে 

ভাল ফলাফবলর জেয ৬ কথবে ১২ মাস 
েযেহার েরুে



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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

কর্াগাবর্াবগর ন্টিোো



ন্টেিঃদ্রিঃ: এই পণ্যটি কিোনও করোগের টিটিত্সো, প্রটিগরোধ, টনরোময় বো টনণ্ণগয়র উগেগযয নয়। 

আপনোর স্বোস্থ্যগসবো টিটিত্সগির সোগে পরোমযণ িরুন


