


আপনি নি এই ধরনির সমসযায় ভুগনেি?

নিভানরর সমসযা

হজনমর সমসযা 

হৃদনয়র সমসযা 

ডায়নেনিস 

মনহিানদর অভযন্তরীণ সমসযা



কিভা ইন্ডানিনজর িানে এই সমস্ত সমসযার 
সমাধাি রনয়নে 

তাহনি আপিানদর সিনির জিয এিনি সুসংোদ রনয়নে 



কিভা ইন্ডানিজ নিনয় এনসনে 

কিভা িনি



িনি ফি, কগানজ কেনর এেং উইথানিয়া কসামনিনফরা কথনি প্রাপ্ত 
সেবানধি ঘি রনসর সংনমশ্রনণ ততনর 



কগানজ কেনর এেং উইথানিয়া কসামনিনফরার এই সংনমশ্রণনি েততমানি নেনের েহু স্বাস্থ্যগত 
সমসযাগুনির কমািানেিায় মািুষনি সহায়তা িনর 



এনি িযানিনফানিবয়ায় প্রািৃনতি স্বাস্থ্য পণয ততনরর জিয েযেহৃত আঙ্গুনরর রস 
নিষ্কাশি প্রযুনির উপর নভনি িনর উৎপানদত



কিািও রাসায়নিি সার ো িীিিাশনির েযেহার কিই  
কিািও প্রিার িৃনিম রঙ হীি 
গন্ধ এেং সংরক্ষণিারী তেনশষ্ট্য হীি 
তেজ্ঞানিিভানে প্রমানণত
১০০% প্রািৃনতি পিয 

প্রনতনযানগতামূিি সুনেধা সমূহ



সনেবািম মানির পণয

োজানরর নিভতরনযাগয সরেরাহিারীনদর িাে কথনি সংগ্রহ িরা 
শুদ্ধতম মানির উপাদািগুনির দ্বারা এনি প্রনিয়াজাত িরা হয়

অতযন্ত স্বাস্থ্যির অেস্থ্া এেং িনিার িজরদানরর অধীনি সনিি 
গুিমাি েজায় করনে প্রস্তুত ও পযাি িরা হনয় থানি 



প্রািৃনতি স্বাস্থ্য েধবি

িনির স্বাস্থ্য প্রচানরর প্রভােগুনির জিয নেেজুন়ে িনয়ি নমনিয়নিরও 
কেনশ মািুষ ২০০০ েেনররও কেনশ সময় ধনর েযেহার িনরনেি 



িনি আণনেি স্তনর িাজ িনর

িনি কজনরানিনির পূেবসূরী, প্রনিনরানিনির 
এি সমৃদ্ধ উৎস 

কজনরানিি কিানষর নিনিগুনির নেদ্রগুনি 
প্রসানরত িরনত সহায়তা িনর 

পুনষ্ট্ ও ওষুনধর আরও ভাি কশাষনণ 
সমথবনির সানথ সানথ কপ্রানিি নেপানিও সাহাযয 
িনর



• কেেঁনচ থািার জিয মািে শরীনর কজনরানিি িানম পনরনচত এিনি 
পদানথবর প্রনয়াজি হয়।
• কপ্রানিিগুনি কজনরানিনির সানথ এিনিত হনি, সংনমশ্রণনি এিনি 
শনিশািী সরঞ্জানম পনরণত হয় 
• যা শনি উৎপাদি িনর, সনিি ও স্বাস্থ্যির কিানষর েৃনদ্ধ এেং 
রক্ষণানেক্ষনণর জিয কিাষগুনির মনধয রাসায়নিি সংনিত কপ্ররণ 
িনর। 

মািুনষর শরীনরর কক্ষনি নি িনিনি এত গুরুত্বপূণব িনর 
কতানি? 

 িনি ফি হি প্রনিনরানিনির সমৃদ্ধ উৎস। 
 প্রনিনরানিি কজনরানিি নসনেনম এিনি প্রনয়াজিীয় উপাদাি। 



িনি ফিনি নেস্তৃত নেনভন্ন প্রনয়ানগর িারনণ "িুইি 
অফ কহিথ প্ল্যান্ট" িানম পনরনচত, তেজ্ঞানিিভানে 

মনরন্ডা নসনিনফানিয়া িানম পনরনচত। 



িনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জ, দনক্ষণ-পূেব 

এনশয়া, অনিনিয়া এেং 
ভারনতর এিনি কোি 
নচরসেুজ গাে মনরন্ডা 
নসনিনফানিয়া কথনি 

পাওয়া যায়। 









িনি এিনি কোি নচরসেুজ গাে কথনি পাওয়া যায়, এনি দনক্ষণ-পূেব এনশয়া, 
দনক্ষণ প্রশান্ত মহাসাগর, ওনয়ে ইনন্ডজ, নফনজ, নভনয়তিাম এেং 

িুইন্সিযানন্ডর িান্তীয় অঞ্চি জুন়ে এর নেস্তার।

িনি ফনির উৎস সমূহ



কগানজ কেনর নেনভন্ন করানগর নচনিৎসায় সহায়তা িনর।
করানগর নচনিৎসার কক্ষনি কিভা িনির এিনি দুদতান্ত পিয।
এনি দৃ়ে প্রনতনরাধ েযেস্থ্া সহ দীঘব এেং স্বাস্থ্যির জীেনি
সমথবি িনর।
কগানজ কেনর কপশী েযথা, দুেবি দৃনষ্ট্শনি মনতা অনিি
করানগর নচনিৎসার কক্ষনি গুরুত্বপূণব ভূনমিা পািি িনর।

কগানজ কেনর



উইথানিয়া কসামনিনফরা

উইথানিয়া কসামনিনফরা অযানন্ট-িানসবনিানজনিি গুনি সমৃদ্ধ, 
স্বানস্থ্যর পুিরুদ্ধার, শািীিতা, উদ্দীপিা এেং জীেি দীঘবানয়ত তেনশষ্ট্য রনয়নে।
িনির এই সংনমশ্রণনি আমানদর পণযগুনিনি আরও স্বাস্থ্যির, েনিজ তেনশষ্ট্য, 
নভিানমি এেং সাধারণভানে প্রনয়াজিীয় পনরপূরিগুনিনত সমৃদ্ধ িনর কতানি। 





আমানদর কদহনি নডিনিফাই িনর

ইনমউি নসনেম ক্ষমতা ো়োয়

হজম ক্ষমতার উন্ননত িনর 

শরীনরর ওজি নিয়ন্ত্রি িনর

িযান্সানরর িুেঁনি হ্রাস িনর



নিদ্রার উন্ননত ঘিায় 

রি পনরনশানধত িনর

ডায়ানেনিনসর সমসযা হ্রাস িনর

রিচাপ নস্থ্নতশীি িনর

সংেহিতন্ত্রনি উন্নত িনর



স্বাস্থ্যির ত্বি, চুি েজায় রানে

সতিততা, স্মৃনতশনি উন্নত িনর

োত, হানিতর অসুস্থ্তা এেং কিানির মনতা েযানধর সম্ভােিা 
হ্রাস িনর 

মািনসি চাপ কথনি মুনি কদয় এেং স্বনস্ত েজায় 
রােনত সহায়তা িনর

শরীরনি সনিিভানে িাজ িরনত সহায়তা িনর



ইন্টারিযাশিাি কহিথ কিয়ার এনিনিন্স অযাওয়ানডতর সানথ 
ডনিউ.ই.নপ.এস দ্বারা পুরস্কৃত

পুরষ্কার এেং শংসাপি

নডজাইি কপনিন্ট



কিভা িনির জিয প্রস্তানেত কসেি নেনধ

কিভা িনির জিয নদিনভনিি তদনিি কসেি নেনধ সমূহ 

১-৩ নদি ৪-৬ নদি সপ্তম নদি ৭ মাস পনর

৫ নমনি সিানি 
৫ নমনি সন্ধযায় 

১০ নমনি সিানি 
১০ নমনি সন্ধযায়

১৫ নমনি সিানি
১৫ নমনি সন্ধযায়

১০ নমনি সিানি 
১০ নমনি সন্ধযায় 



১৫০ নমনি জি ো অিযািয রনসর সানথ নমনশনয় পাতিা িরুি 
োনি কপনি োওয়ার আধা ঘন্টা আনগ পাি িরুি
সারা নদি প্রচুর পনরমানণ জি পাি িরুি (নদনি সেবনিম্ন ৩ নিিার) 
কিেিমাি িানচর গ্লানস পাি িরুি

েযেহার নেনধ



১২ েেনরর িম েয়সী োচ্চানদর জিয প্রস্তানেত িয় 
গভতেতী ো স্তিযদািিারী হনি গ্রহণ িরনেি িা
নিডনি সমসযাযুি করাগীনদর জিয প্রস্তানেত িয়
োনি কপনি োওয়ার আধা ঘন্টা আনগ পাি িরুি
অযািনিাহি, িযানফি জাতীয় পািীয় িনির িাযবিানরতানি 
োনতি িনর 

েযেহার নেনধ



কযাগানযানগর নিিািা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



দ্রষ্ট্েয: এই পণযনি কিািও করানগর নচনিৎসা, নিরাময় ো প্রনতনরানধর উনদ্দনশয িয়। আপিার স্বাস্থ্যনসো কপশাদানরর নিধবানরত মািা অিুযায়ী গ্রহি িরুি।


