


মানুষের হৃদপিণ্ডপি ফুসফুসগুপির মষযে অবপিত
একপি অঙ্গ যা রক্ত সঞ্চািন বেবিার ক্ষেষে
রক্তনািীগুপির দ্বারা রক্তষক িপরষ াপযত কষর।

রক্ত  রীরষক অপিষেন
এবং িুপি সরবরাহ কষর,
িা ািাপ পবিাকীয় বে্ে
অিসারষে সহায়তা কষর।



হার্ট ফাউন্ডেশন্ডের তথ্য অেুযায়ী কার্ডটওভাসকুলার ররাগগুর্ল হন্ডরক রকন্ডের কযান্সান্ডরর রেন্ডয় অন্ডেক রের্শ 
প্রাণ োশক
অস্বািেকর হৃদয় দ্বারা সৃি পকছু ক্ষরাগ েীবন ও প্রাে নাষ র অনেতম কারন-

হৃদষয়র সমসোগুপি হি মৃতুের অনেতম কারে

হাি্ অোিাক: হাষি্র রক্ত প্রবাহ (এইভাষব অপিষেন) আংপ কভাষব বা সম্পূেণরূষি হৃদয় বন্ধ হষয় যায়।হাি্ অোিাষকর 
ফষি যমনীর কাযণকিাি বাযা িায়।  

হাষি্র বের্ণতা: যখন হৃৎপিণ্ড সাযারেত রক্ত সঞ্চািন করষত বা পবিাকীয় বে্ে অিসারষে অেমতা ক্ষদখা যায়। 

কষরানাপর হাি্ পিপেে: পসএইচপি ঘষি যখন আিনার হৃদষয়র দুপি কষরানাপর যমনীষত প্লাক ততপর হয়। হাষি্র সমসো 
ক্ষবপ রভাগ মানুষের প্রাে নাষ র কারন। 

ক্ষরাকস: যখন হৃদয় ক্ষর্ষক মপিষে রক্ত প্রবাহ হ্রাস িায় বা বন্ধ হষয় যায় তখন এই েপনত সমসো ক্ষদখা যায়। 



বয়স (িুরুেষদর ক্ষেষে, হৃদষরাষগর ঝ ুঁপক ৫৫ বছর বয়ষসর িষর ক্ষবষ়ে যায়; মপহিাষদর ক্ষেষে, 
ক্ষমষনািষের িষর ঝ ুঁপক তীব্র ভাষব ক্ষবষ়ে যায়।)

পনপিয় হওয়া

িায়াষবপিস বা পবিাক পসনষরাম

কষরানাপর হাি্ পিপেে 

ক্ষেষনপিি

উচ্চ রক্তচাি

উচ্চ মাোর এিপিএি "খারাি" ক্ষকাষিষেরি বা পনম্ন িষরর এইচপিএি "ভাি" ক্ষকাষিষেরি

িূিতা

যূমিান 

িী়েন

হৃদষরাষগর উচ্চতর ঝ ুঁপকর মষযে এমন পকছু পবেয় রষয়ষছ যার ফষি আিনাষক গুরুত্বর সমসোর 
সন্মুপেন হষত হয়-



সমাযান



অস্বািেকর েীবনযাো এবং দূপেত বায়ুমণ্ডষির কারষে মানুে স্বাষিের সাষর্ হাষি্র
সমসো, উচ্চ রক্তচাি, কাপি্য়াক অোষরে, যমনীষত বাযা ইতোপদ সম্পপক্ত পবপভন্ন
সমসোর মুষখামুপখ হষে এবং ক্ষকভা হাি্ ক্ষকয়ার এই সমসোগুপিষত মুপক্ত পদষত সহায়তা
কষর।



সবণাপযক মাষনর, ক্ষভেে এবং ফি ক্ষর্ষক উৎসাপরত এবং প্রাকৃপতক প্রপিয়াোত।

এগুপি পবপভন্ন ক্ষভেে গাষছর প্রাকৃপতক পনযণাস বেবহার কষর ততপর করা হয় এবং িার্শ্ণ 
প্রপতপিয়া মুক্ত তবপ ষিের েনে অতেন্ত প্র ংপসত।

ক্ষকভা হাি্ ক্ষকয়ার অননে পবরি ক্ষভেে গুষন সমৃদ্ধ। 



এপি হৃৎপিষণ্ডর ক্ষি ীগুপিষক িুপি সরবরাহ কষর 
এবং  পক্ত ািী কষর ক্ষতাষি। 

এপি হৃদষয়র পবতরে প্রপিয়াষক 
স্বাভাপবক কষর ক্ষতাষি। 

মাষয়াকাপি্য়াি ইনফাক্ ষন সাযারেত হাি্ অোিাক পহসাষব 
িপরপচত পহসাষব এপি হাি্ অোিাষকর সম্ভাবনা হ্রাস কষর। 

এপি ক্ষকাষিষেরষির মাো হ্রাস এবং এপি স্বাভাপবক 
িষর বোয় রাখষত সহায়তা কষর। 



উচ্চ ক্ষকাষিষেরি, ব্লকি কষরানাপর যমনী, কনষেসপিভ হাষি্র বের্ণতা এবং আরও অষনষকর অবিার উন্নপতষত প্রাকৃপতকভাষব সহায়ক।

হাষি্র ক্ষি ীগুপিষক  পক্ত প্রদান কষর। 

১০০% প্রাকৃপতক, সম্পূেণ ক্ষভেে, িার্শ্ণ প্রপতপিয়া এবং রাসায়পনক হীন। 

এই িেেপি অবরুদ্ধ যমনীগুপি িপরোর করষত সহায়তা কষর।

হাি্ অোিাষকর সম্ভাবনা হ্রাস কষর। 

এপি খুব প্রাকৃপতক উিাষয় হাষি্র যষের অনেতম ক্ষসরা ক্ষভেে প্রপতকার। 



এই িেেপি পসএইচএফ বা কনষেসপিভ হাষি্র বের্ণতা এবং হৃৎপিষণ্ডর 
ক্ষি ীগুপির দুবণিতার কারষে সৃি র্শ্াসকষির প্রপতকাষর সহায়তা কষর। 

হাি্ আমাষদর ক্ষদষহর একপি গুরুত্বিূেণ অঙ্গ। আমাষদর হৃদয়ষক 
সুি ও সবি রাখার েনে অষনক প্রাকৃপতক উিায় রষয়ষছ।

হাষবণর ক্ষি ীগুপিষক  পক্ত প্রদাষন ক্ষভেেগুপি গুরুত্বিূেণ ভূপমকা 
িািন কষর। 

ক্ষকভা হাি্ ক্ষকয়ার হৃদষরাষগর স্বািেষক সমর্ণন করার েনে পনরািদ, প্রাকৃপতক 
উিাষয় রষক্তর পিপিষির মাো বোয় রাখষত সহায়তা কষর এবং হাি্ অোিাষকর 

সম্ভাবনা হ্রাস কষর। 



িাষিইগাস অপিয়াকান্থা

পিওনরাস কাপি্য়াক

সািপভয়া পমিপিওপরপঝো

ভোকপসপনয়াম ক্ষমপরপিিাস

িাপমণনাপিয়া অর্জণন

ক্ষিষরাকািণাস মাসুণপিয়াম

দারুপচপন

ওপসউম ক্ষিনুইফ্লারাম

উিাদান সমূহ



উিকারীতা



হৃদয়ষক 
স্বািেকর 
রাখষত 
সহায়তা 
কষর

ক্ষকাষিষেরষির 
ভারসামে বোয় 
রাখষত সহায়ক

হাইিার 
ক্ষিন ন 
ক্ষরাষয 
সহায়ক 

রক্ত েমাি বাুঁযা 
প্রপতষরায কষর, 

সাপবণক 
রক্ত সঞ্চািষনর 
উন্নপত কষর এবং 
রক্তনািীগুপি 
প পর্ি কষর 
আমাষদর 

ক্ষকােগুপিষত 
কাপি্ও-

প্রপতরোমূিক 
সুপবযা সরবরাহ 

কষর

রক্তচাি 
পনয়ন্ত্রে 
কষর

হাষি্র িাপম্পং 
েমতা উন্নত 

কষর

হৃৎপিষণ্ডর 
ক্ষি ীগুপি
ক্ষক  পক্ত 
ক্ষদয় এবং 
ভাস্কুিার 
পসষেমষক 
 পক্ত ািী 
কষর

কষরানাপর 
আপি্র মষতা 
হাষি্র 
সমসোয় 
কাযণকর



সকাি ও সন্ধোয় খাবাষরর কমিষে আয ঘন্টা 
আষগ খাপি ক্ষিষি পদষন ২ বার ১পি কষর 

িোবষিি পনষত হষব

ক্ষসবন পবপয

ভাি ফিাফষির েনে ৬-১২ মাস বেবহার করুন



ক্ষযাগাষযাষগর পিকানা:

Keva Industries
An ISO 9001:2008 Certified Company

Web: www.kevaind.org

http://www.kevaind.org/


দ্রিবে: এই িেেপি ক্ষকানও ক্ষরাষগর পচপকৎসা, পনরাময় বা প্রপতষরাষযর উষেষ ে নয়। 
আিনার স্বািেষসবা ক্ষি াদাষরর পনযণাপরত মাো অনুযায়ী গ্রহন করুন।


