
কেভা কেমিনাইন ড্রপস



িমিলারা গভভাবস্থা এবং কিননাপজ কেনে 
শুরু েনর গাইননানোলমজোল অবস্থার 
িন া অননয স্বাস্থয সিসযা অনুভব েনর 
কেিন জরাযু োইব্রনযডস, করাণী  ল 
সংক্রান্ত বযামি,  ুস্রানবর সিসযা এবং 

আরও অননে মেছু। 



কেভা কেমিনাইন ড্রপস িল এেমি মবজ্ঞান-ববমিে 
সূত্র ো আযুনবেনির ো িমিলানির শারীমরে 
পমরব ভনগুমল োমিনয উঠন  সিায া েনর। 



এমিন  প্রােৃম ে ওষমি এবং প্রনযাজনীয 
পুমি রনযনছ ো অম মরক্ত সিায া  
সরবরাি েনর োন  িমিলারা ভাল, 
প্রেুল্ল এবং সািামজেভানব সমক্রয 

োনেন। 



সম্পূণে প্রােৃম ে ওষমি দ্বারা সিৃদ্ধ িওযার োরনণ কেভা কেমিনাইন ড্রপ স্ত্রীনরাগ 
সংক্রান্ত সিসযার কেনত্র এেমি চূডান্ত সূত্র। 



অমনযমি   ুস্রাব  
কিননাপজাল সিসযা

িরনিান ভারসািযিীন া
িমিলা বন্ধ্যাত্ব জমন  সিসযা 

কেভা কেমিনাইন ড্রপমি প্রােৃম ে কভষজগুমলর 
অননয মিরনণ ব মর



উন্ন  িাননর কভষজ গুনন সিৃদ্ধ 

• মভনিক্স অগ্নাস-োস্টাস (চযানস্টল কবমর)
• িং েই

• বযাে অিস 
• আিা

• মলনোরাইস রুি 



স্বাস্থয উপোমর া



িরনিাননর ভারসািয বজায 
রাখন  সিায া েনর মনযমি   ুস্রানবর প্রচানর সিায া েনর

মডসনিননামরযাল এবং 
কিননারমরমগযায সিাযে

িমিলানির উবের া বৃমদ্ধন  
সিায া েনর

এেমি দুিভান্ত জরাযু িমনে ো িমিলানির মেি 
এবং স্বাস্থযের সািােয েনর 



রক্ত সঞ্চালন উন্ন  েনর িমিলা কজনানরিমর অঙ্গগুমল সুস্থ রানখ

রক্ত কেনে িমক্সন অপসারনণ সিায া েনরিানমসে চাপ ও উনদ্বগ দূর েরন  সিায া েনর

ইমিউন মসনস্টনির োেেোমর া বাডায

শমক্ত এবং শারীমরে েিেেি া বৃমদ্ধ েনর



জরাযুর প্রিাি হ্রাস েরন  পানর

শমক্তশালী অযামিঅমক্সনডি রনযনছ ো কোষনে েম  
কেনে রো েরন  পানর

কসল অবেয প্রম নরাি েনর এবং 
বািেেয প্রমক্রযামি িীর েনর

িমিলানির িানমসে এবং শারীমরে িিয জীবননর 
পমরব ভনগুমল োমিনয উঠন  সিায া েনর



োমডভওভাসেুলার স্বাস্থয, িানডর স্বাস্থয, স্তননর 
স্বাস্থয এবং কিননানপৌসাল স্বাস্থয বজায রাখন  

সািােয েনর

কিননাপনজর সিয অস্বাভামবে রক্তপা , উত্তপ্ত 
ঝলোমন, ঘুনির সিসযা এবং কিজানজর কিাল প্রম নরাি 

েরন  সািােয েনর

কোমন স্রানবর মপএইচ পুনরুদ্ধার েনর, সংক্রিনণর 
সম্ভাবনা হ্রাস েরন  সািােয েনর



খামল কপনি বা খাবানরর আিা ঘিা আনগ সোনল 
এবং সন্ধ্যায দুবার ১০ কোোঁিা েনর মনন  িনব

কসবন মবমি

ভাল েলােনলর জনয এমি মনযমি  ৬-১২ িাস 
প্রম মিন দুবার েনর বযবিার েরুন



কোগানোনগর মঠোনা:

Keva Industries
An ISO 9001:2008 Certified Company

Web: www.kevaind.org

http://www.kevaind.org/


দ্রিবয: এই পণযমি কোনও করানগর মচমেত্সা, মনরািয বা প্রম নরানির উনেনশয নয। 
আপনার স্বাস্থযনসবা কপশািানরর মনিোমর  িাত্রা অনুোযী গ্রিন েরুন।


