হাই প্রাটিন ফর্মুলা
পাউডার

প্রাটিহনর রহ়োজনী়েতা
প্রাটিন র্ানব প্েহহর গঠহনর রধান উপাোন
• এগুলি টেন্ডার, অঙ্গ এবং ত্বক, পাশাপালশ হরম ান, এনজাই , লনউমরাট্রান্সল োর এবং অণু সহ লবলিন্ন গুরুত্বপূণণ লজলনস
তৈলরমৈ বযবহৃৈ হয় টরালেনগুলি টপশীগুলির সংমকাচন উমমাচমনর রধান উপাদান স ূহ
• অ্যাটর্হনা অ্যাটিডগুটল প্েহে এেটিত হহ়ে, প্ াি অ্ণমগুটল যা পমুঁটতর র্ালার র্হতা এেিাহে যমক্ত োহে
• হুই টরালেনগুলি নয়লে রময়াজনীয় অযাল মনা অযালসড সরবরাহ কমর ৈা হি সমবণাত্ত
• এটি টলউটিহনর র্হতা গুরুত্বপূণু ব্রাঞ্চড-প্েইন অ্যাটর্হনা অ্যাটিড(টবটিএএি) যাহত টবহেষত উচ্চতর অ্বস্থা়ে টিটিন রহ়েহ
• অধযয়নগুলি টদখায় টে লিউলসন সবণালধক অযানামবালিক (বৃলি-রবৈতনকারী) অযাল মনা অযালসড এবং লসস্টাইন টসিুিার
অযালিঅলিডযাি গ্লুোলিয়মনর স্তর
• বাট়িহ়ে তুলহত িহা়েতা েহর
• হুই টরালেন ানুমের লবকাশ বৃলিমৈ লবমশেিামব কােণকর বমি মন করা হয়

হুই প্রাটিন টে?
• হুই প্রাটিহন অ্যাটর্হনা অ্যাটিডগুটলর অ্টবশ্বািয পটরিীর্া়ে োহে যা দ্রুত প্োষণ েহর
• অসংখয অধযয়ন টদখা োয় টে এলে আপনার শলি বাড়ামৈ, টপশী অজতন করমৈ এবং উমেখমোগ্য পলর ামণ শরীমরর ট দ
হ্রামস সহায়ৈা কমর
• হুই প্রাটিহন প্রাটিহনর র্ািা িাধারন প্রাটিহনর প্েহ়ে প্বটে। এটিহত রহ়েহ আরও অ্হনে পমটি উপাোন উপাোন এবং
প্বে টে ু েটক্তোলী জজব প্যৌগ
• রকৃৈপমে, এলে লবমের অনযৈ টসরা অধযয়নকারী টরালেন পলরপূরক
• হুই প্রাটিন উচ্চ হজর্ িহা়েতা এবং ভাহলা প্পেী-ির্টেুত িমটবধার জনয অ্তযন্ত জনটর়ে
• হুই কনমসমেে হি নূযনৈ চলবণ এবং কাবণসেুি টরালেন। এলে এর ূিযবান বাময়াঅযাকলেি টেৌগ্গুলির কারমণ পলরলচৈ,
এলে শারীলরক রলৈমরাধ ে ৈা
• বৃটি এবং অ্যাটিঅ্টিডযাি জটনত িমটবধা রোন েহর

প্েন হুই প্রাটিন গ্রহণ রহ়োজনী়ে?
• এটি এেটি উচ্চ র্াহনর প্রাটিন, যা ভালভাহব প্োটষত হ়ে ।
• রটতহরাধ রটেক্ষহণর িাহে প্পেী বৃটি ঘিা়ে, স্বল্প-েযাহলাটরযমক্ত ডাহ়েহির ির়্ে প্পেী ক্ষটত িীটর্ত
েহর এবং অ্টতটরক্ত েযালটর গ্রহহণর ির়্ে েটবু হ্রাহি িহা়েতা েহর।
• গহবষণা অ্নমযা়েী প্পেীর বৃটির জনয, হুই প্রাটিন অ্নযানয প্রাটিহনর ভাল তা প্েখা প্গহ ।
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হাই প্রাটিন ফর্মুলা পাউডার
প্েভা হুই প্রাটিন আপনার প্রাটিন এবং টবটিএএ গ্রহণ ক্ষর্তা বাট়িহ়ে তুলহত িহা়েতা েহর
প্েভা হুই প্রাটিন িূিটি আপনাহের জনয রেৃত আোহর িংরটক্ষত, িবুাটধে প্রাটিন এবং পমটি
োটহো পূরহনর জনয রটি়োজাত েরা হহ়েহ ।
উচ্চ গুনর্াহনর উপাোন প্েহে জতটর উচ্চ র্াহনর প্রাটিন ।
এটি এেটি দুেদান্ত র্াহনর প্রাটিন িূি। ডাহ়েিটর প্রাটিনগুটল নাইহরাহজন এবং অ্পটরহাযু
অ্যাটর্হনা অ্যাটিডগুটলর উত্ি যা প্েহহর টিিময বৃটি এবং রক্ষণাহবক্ষহণর জনয েরীহরর রহ়োজন।
প্েভা হাই প্রাটিন িূিটি প্পেীর ভর বৃটি, রক্ষণাহবক্ষণ এবং িাধারণত হাহ়ির রক্ষণাহবক্ষহণ
িহা়েতা েহর।
প্েভা হাই প্রাটিন ফর্মুলা এেটি তোেটেত িম্পূণু প্রাটিন িমি যা েরীরহে ৯টি অ্যাটর্হনা
অ্যাটিড িহ ির্স্ত রহ়োজনী়ে রোহরর অ্যাটর্হনা অ্যাটিড িরবরাহ েহর োহে,
যা েরীর িহহজ িংহেটষত েরহত পাহর না এবং এইগুটল অ্বেযই খােয দ্বারা িরবরাহ েরা
উটেত (প্যর্ন টহটিটডন, আইহিাটলউটিন, টলউটিন, লাইটিন, প্র্হোটনন, প্ফটনল্লানাইন,
প্েওনাইন, টরপহিাফান, ভালাইন)।
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১৪ রোর উপহযাগী অ্যাটর্হনা অ্যাটিড রহ়েহ
উপেরন- টবটিন্ন ি়ো প্রাটিন (৮০%), হুই প্রাটিন েনহিহেি
(২০%), টডলমহ়েি (আইএনএি 460 (আই )), টভিাটর্ন টি
(এল-এিেরটবে অ্যাটিড), অ্যাটিটেং এহজি (আইএনএি
৫৫১)।
পেণাপ্ত খাদয এবং অনুশীিমনর সামি একমে গ্রহন করমৈ হমব।
সহমজ হজ মোগ্য।

টবটিন্ন প্িা়ো প্রাটিন উপাোন
বন্ধুত্বপূণু প্রাটিন উত্ি
স্বাস্থযের িমষর্ ডাহ়েহির অ্ংে টহিাহব ডাহ়েিটর প্রাটিন গ্রহণ বৃটি েরুন
এটিহত ির্স্ত উটিে-টভটিে প্রাটিহনর িবুাটধে জজটবে র্ান রহ়েহ , অ্েুাত্ প্েহহত যা ইনহজক্ট েরা হহ়েহ
তার এেটি বৃহত পটরর্াণ বযবহার েরহব
ি়ো়ে টলউটেন নার্ে অ্যাটর্হনা অ্যাটিড প্বটে োহে যা প্পেী বৃটির জনয রহ়োজনী়ে। আপটন যটে প্পেী
বজা়ে রাখহত এবং গ়িহত োন যখন এই রটি়ো োিা এবং বাল্ক উভ়ে জনযই রহ়োজনী়ে।

ি়ো প্রাটিহনর এেটি িমটবধা হল এটি প্োহলহিরল এবং িযােুহরহিড ফযাি হীন, যটেও এটি
এেটি উচ্চ র্াহনর প্রাটিন।
িম্পূণু প্রাটিন হল ি়ো প্রাটিন। অ্েুাত্ এটি ৯টি অ্তযাবেযে অ্যাটর্হনা অ্যাটিড (টলউটিন, আইহিাটলউটিন,
লাইটিন, টর্হেটনন, প্ফটনলযালানাইন, প্োটনন, টরপহিাহফন, ভালাইন এবং টহিাইটডন) টনহ়ে গটঠত।

টভিাটর্ন টি রহ়েহ
টভিাটর্ন টি এেটি জল দ্রবণী়ে টভিাটর্ন যা ডাহ়েি প্েহে পাও়ো যা়ে। প্েভা হাই প্রাটিন ফর্মুলা র্ানব প্েহহ রহ়োজনী়ে
পটরর্াহণ টভিাটর্ন টি িরবরাহ েহর।
• েীঘুস্থা়েী প্রাহগর ঝুঁটে হ্রাি েহর।
• উচ্চ রক্তোপ পটরোলনা েরহত িহা়েতা েহর।
• হৃেহরাহগর ঝুঁটে ের্াহত পাহর।
• রহক্তর ইউটরে অ্যাটিহডর র্ািা হ্রাি েরহত এবং গাউহির িংির্ন রটতহরাধ েরহত িহা়েতা
েহর।
• আ়েরহনর ঘািটত প্রাহধ িহা়েতা েহর।
• রটতহরাধ ক্ষর্তা বা়িা়ে।
• ব়েি টহিাহব আপনার স্মৃটত এবং টেন্তাভাবনা রক্ষা েহর।

উপোটরতা
•
•
•
•

প্রাটিন েটবুযমক্ত প্পেী ভর, প্পেী রক্ষণাহবক্ষণ এবং পমনরুিাহরর টবোহে িহা়েতা েহর।
টভিাটর্ন টি ইটর্উন স্বাস্থযহে ির্েুন েহর।
প্রাটিন হাহ়ির স্বাস্থয টবোহে িহা়েতা েহর।
উচ্চ প্রাটিন িূি, প্রাটিহনর রহ়োজনী়েতার পটরপূরে েরার অ্ননয উপা়ে।

রহ়োগ টবটধ
রস্তাটবত বযবহার: স্বাস্থ্যমসবা টপশাদামরর পরা শণ অনুসামর রলৈলদন দুবার গ্রহন
করুন। পুনগ্ণঠমনর পমর, িািিামব নাড়ুন এবং অলবিমে গ্রাস করুন।
বযবহাহরর রস্তাটবত ির়্েোল: স্বৈন্ত্র শারীলরক অবস্থ্ার উপর লনিতর কমর।
বযবহাহরর জনয টনহেদে: উচ্চ ামনর টরালেন টপমৈ আধা চা ুচ (রায় ৭ গ্রা )
কালষেৈ রস, দুমধর সামি ল লিৈ করুন। পুনগ্ণঠমনর পমর, িািিামব নাড়ুন
এবং অলবিমে গ্রাস করুন।
উলেলখৈ রস্তালবৈ তদলনক বযবহার
গভদবতী / স্তনযোনোরী র্টহলা, টেশু এবং অ্িমস্থ বযটক্তরা বযবহাহরর আহগ
স্বাস্থযহিবা প্পোোহরর িাহে পরার্েু েরা উটেত।

প্যাগাহযাহগর টঠোনা:
Keva Industries
An ISO 9001:2008 Certified Company
Web: www.kevaind.org

দ্রিবয: এই পণযটি প্োনও প্রাহগর টেটেত্িা, টনরার়্ে বা রটতহরাহধর উহেহেয ন়ে।
আপনার স্বাস্থযহিবা প্পোোহরর টনধুাটরত র্ািা অ্নমযা়েী গ্রহন েরুন।

