


আলফালফা কি?

বৈজ্ঞাকিি গবৈষণা থেবি জািা যায় থয আলফালফা এিকি 
সম্পূণণ খাদ্য এৈং একি সুপার ফুড কিসাবৈ কৈবৈকিত 

আলফালফা িল এিকি আরকৈ শব্দ যার অেণ ‘সমস্ত খাৈাবরর জিি’ 

আলফালফার কশিড়গুকল মাকি থেবি প্রায় 
কৈশ থেবি কতকরশ ফুি িীবি োবি থযখাবি 
তারা প্রবয়াজিীয় খকিজ উপাদ্ািগুকল খুুঁবজ 

পায় যা সাধারণত পৃকেৈীর পৃবে 
উপকিত োবি িা



আলফালফা মাকদ্িাবগা সাকতভা িাবমও পকরকিত

মূলত একশয়া থেবি উদ্ভূত



• আলফালফা কভিাকমি, খকিজ এৈং অিযািয পুকি সমৃদ্ধ

• এবত থপ্রাকিি এৈং কভিাকমি এ, কভিাকমি কৈ ১, কভিাকমি কৈ ৬, কভিাকমি 
কস, কভিাকমি ই, এৈং কভিাকমি থি রবয়বে। 

• এোড়াও এবত িযালকসয়াম, পিাকসয়াম, িযাবরাকিি, আয়রি এৈং দ্স্তা 
রবয়বে। 

আলফালফায় কি কি রবয়বে? 

একি খকিজ পুকির সবৈণাত্তম উত্স



• আলফালফা শরীবরর প্রকতবরাধ ক্ষমতা ৈাড়ায় যা অবিি মারাত্মি থরাবগর 
কৈরুবদ্ধ লড়াইবয় সিায়তা িবর। 

• আলফালফার রক্ত থেবি কৈষাক্ত পদ্ােণ অপসারি বৈকশিয রবয়বে, এই 
কৈষকিয়াগুকলর িারবণ শরীবর অবিি ভয়ািি থরাগ থদ্খা থদ্য়। 

• এবত িি িওয়া থিাষগুকল পুিরায় বতকর এৈং থমরামত িরার ক্ষমতাও 
রবয়বে। একি অযাকিঅকিবডবির গুবি সমৃদ্ধ। 

আলফালফা থিি প্রবয়াজিীয়?



আলফালফা ৈযৈিাবরর উপিারীতা-

• একি শরীবর িাবড়র কৈিাবশ সিায়তা িবর। 

• আর্থ্ণাইকিস জাতীয় থযৌে সমসযাগুকলর কিকিত্সার জিয একি খুৈ উপিারী।

• এোড়াও, একি এিকি সুি শরীবরর রক্ষণাবৈক্ষবণ গুরুত্বপূণণ ভূকমিা পালি িবর।

• আলফালফা অগ্ন্যাশয়, কলউবিকময়া এৈং থিালবির থরাগ কিরামবয়ও সিায়ি। 



• একি রবক্ত শিকরার মাত্রা হ্রাস িরবত সিায়তা িবর, তাই আলফালফার ৈযৈিার 
ডায়াবৈকিবসর থক্ষবত্র খুৈই উপিারী। 

• আলফালফায় কভিাকমি এ, কস, ই এৈং কজঙ্ক রবয়বে যা কিডকির পাের দ্রৈীভূত িরবত 
সিায়তা িবর। 

• উচ্চ রক্তিাবপর মবতা সমসযা থেবি মুকক্ত কদ্বত আলফালফা উপিারী। 

আলফালফা ৈযৈিাবরর উপিারীতা



• আলফালফায় খুৈ িম িযাবলাকর রবয়বে এৈং একি ফাইৈার এৈং 
থপ্রাকিি সমৃদ্ধ, তাই একি িূলত্ব দূর িরবতও সিায়ি। 

• আলফালফা িজম শকক্ত উন্নত িরবত সািাযয িবর। 

• একি িাি পড়া ও িুল পড়া থরাবধও সিায়তা িবর। 

আলফালফা ৈযৈিাবরর উপিারীতা



আলফলার এই গুণাৈলী মাোয় থরবখ আমরা কিবয় এবসকে

থিভা আলফালফা

থিভা আলফালফা
একিবত আলফালফার সাবে ইয়াবয়মা 
ভুলগাকরস (থলাবরলা ওয়ালগাকরস) 

রবয়বে যা একিবি আরও িাযণির এৈং 
শকক্তশালী িবর থতাবল। 



• সংিমণ কিয়ন্ত্রণিারী বৈকশিযযুক্ত।

• কৈবশষত একি মূত্রৈধণি প্রভাবৈর জিয 
উবেখবযাগয। 

• িকিি অপসারবি সািাযয িবর। 



একি ভাবলা স্বািয ৈজায় রাখবত িাি 
তাবদ্র থক্ষবত্র (থযমি- িীড়াকৈদ্ ) 

খুৈই সিায়ি। 





অযাকি অকিবডি বৈকশিযযুক্ত

কিউমার প্রৈিতা থেবি রক্ষা িবর 

থিাবখর কৈকভন্ন সমসযা সমাধাবি সিায়তা িবর 

কৈকভন্ন সংিমবণর কৈরুবদ্ধ 
লড়াইবয় সািাযয িবর দ্ীর্ণায়ু বৈকশিযযুক্ত

মাকি কিউকিবয়িবসর গুবি 
সমৃদ্ধ 



থিালি স্বািয ৈজায় রাবখ

িজম ক্ষমতা উন্নত িবর

ক্ষকতিারি িকিি অপসারবি 
সািাযয িবর

কলভার পকরষ্কার রাবখ 

ৈাধণিয প্রকিয়া ধীর িবর

থিাষগুকলর থমরামবত সিায়তা িবর

শকক্ত ৈাড়াবত শরীবরর থিাষগুকলর 
পুিরুজ্জীৈবি সিায়তা িবর।



১০ গ্রাম থিভা আলফালফার গুুঁবড়া-
ফবলর রস, সুযপ ৈা সাধারণ জল ইতযাকদ্র 

সাবে কমকিত িবর গ্রিি িরুি। 
সিাবলর খাৈাবরর সাবে গ্রিবির পরামশণ 

থদ্ওয়া িয়



থযাগাবযাবগর কিিািা:

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



দ্রিৈয: এই পণযকি থিািও থরাবগর কিকিত্সা, কিরাময় ৈা প্রকতবরাবধর উবেবশয িয়। 
আপিার স্বািযবসৈা থপশাদ্াবরর কিধণাকরত মাত্রা অিুযায়ী গ্রিি িরুি।


