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তুলসী: এেটি শটিশালী অ্যাডাপ্টাপ্েন

তুলসী লাটিযাপ্সই (ওটসিাটয উপোটত ) -এর অ্ন্তভুুি এেটি 
সু ন্ধযুি উটিদ যা উত্তর িধ্য ভারপ্ত উিূত হপ্যটিল বপ্ল 
িপ্ন েরা হয এবং গ্রীষ্মোলীন অ্ঞ্চল জুপ়্ে টবস্তার েপ্র। 

আযুপ্বুপ্দর িপ্ধ্য, তুলসী " িাদার কিটডটসন" এবং "হাবুপ্সর 
রানী" টহসাপ্ব পটরটিত এবং এটি এেটি "েীবপ্নর অ্িৃত" , 
যার িপ্ধ্য রপ্যপ্ি ওষটধ্ এবং আধ্যাটিে ববটশপ্যযর সিম্বয। 



এটি এেটি শটিশালী ওষটধ্ যা শারীটরে, িানটসে এবং 
পটরপ্বশ ত িাপ হ্রাস েপ্র, শরীরপ্ে স্বাভাটবে ও ভারসািয 

বোয রাখপ্ত োে েপ্র।

িানটসে বা শারীটরে িাপ উভয স্বাপ্যযর অ্প্নে টদপ্ের সাপ্ে 
যুি এবং টনরািয এবং ভারসািয কেবল তখনই আসপ্ত পাপ্র 
যখন আিাপ্দর অ্ন্তটনুটহত িানটসে িাপ টিটিত েরা হয এবং 

তার সিাধ্ান েরা হয। 

অ্যাডাপ্টাপ্েনগুটল শারীটরে, িানটসে এবং পটরপ্বশ ত 
িাপগুটলর তীব্রতা এবং প্রভাবপ্ে হ্রাস েপ্র। 
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স্বাযয-প্রিারিূলে ববটশযযগুটল িা়োও উপ্ে , োটশ, 
হাাঁপাটন, ডাযটরযা, জ্বর, আিাশয, বাত, কিাপ্খর করা , 
ওিালটেযা, বদহেি, বটি,  যাটিে, োটডিযাে এবং 

অ্নযানয টিটেত্সায উপোরী।

কযৌনাঙ্গেটনত বযাটধ্, টপপ্ে বযো, িিুপ্রা , দাদ, কপাোর 
দংশন, সাপ এবং টবপ্ির োি়ে এবং িযাপ্লটরযা 
েটনত সিসযা সিাধ্াপ্ন তুলসীর গুরুত্বপূনু 

ভুটিো রপ্যপ্ি।
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অ্যাডাপপ্িাপ্েন েী?

অ্যাডাপ্টাপ্েনগুটল সাধ্ারণত উটিদ বা উটিপ্দর বেটবে স্তরগুটলর টনটদিয িাপ্পর সাপ্ে খাপ খাইপ্য টনপ্ত এবং 
ইপ্েরপ্নর টিযােলাপ্প এবং করা  প্রটতপ্রাধ্ে টিযায পটরবতিনগুটল ভারসািয বোয রাখপ্ত সাহাযয েপ্র ।

এই গুল্মগুটল অ্বশযই টনম্নটলটখত িানদণ্ডগুটল পূরণ েপ্র-
এগুটল অ্বশযই শরীপ্রর স্বাভাটবে শারীরবৃত্তীয োযুিি এবং িটিনগুটল কেপ্ে টনরাপদ োেপ্ত হপ্ব।  
িানটসে এবং শারীটরে উভযই িাপ্পর প্রভাবগুটলর টবরুপ্ে ল়োই েরপ্ত এগুটল অ্বশযই আপনার 

কদহপ্ে সহাযতা েরপ্ব, যা ভারসািযযুি প্রােৃটতে অ্বযায টিপ্র আসপ্ত সহাযতা েপ্র।
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েীবপ্নর স্পশুিটণ 

কেভা ক াল্ড তুলসী ড্রপস আযুপ্বুটদে গুপ্ন সিৃে ওষটধ্ 
যা সাধ্ারণত েীবপ্নর স্পশুিটণ বপ্ল িপ্ন েরা হয এবং এটি 

েীবপ্নর দীর্ুাযু প্রিাপ্রর েনয সুপটরটিত 



শটিশালী অ্যাডাপ্টাপ্েন

 কেভা ক াল্ড তুলসী ড্রপগুটলর শটিশালী অ্যাডাপপ্িাপ্েন ববটশযয রপ্যপ্ি।    
 এটি েটিিসল স্তপ্রর ভারসািয করপ্খ কিপ্সর বেব-রাসাযটনে টবোশগুটল 

হ্রাস েরপ্ত সহাযতা েপ্র।   
 েটিিসল কিপ্সর প্রটতটিযা টহসাপ্ব শরীপ্র র্প্ি যাওযা অ্প্নেগুটল শারীটরে 

এবং িানটসে পটরবতিনগুটলর প্রভাব টনযন্ত্রণ েপ্র। 
 অ্যাডাপপ্িাপ্েন গুটল প্রটতপ্রাধ্ ক্ষিতা বা়োপ্ত এবং হরপ্িাপ্নর ভারসািয 

বোয রাখপ্ত সহাযতা েপ্র।  
 শারীটরে ও িানটসে িাপ হ্রাপ্স সহাযতা েপ্র। 



এপ্ত ৫ প্রোপ্রর তুলসীর উচ্চ 
র্নীভূত প্রােৃটতে টনযুাপ্সর সাপ্ে 

স্বপ্ণুর সংটিশ্রণ রপ্যপ্ি –

 কসানার সারাংশ
 ওটেিাি সযাঙ্কিাি  
 ওটসউি টগ্রটসটিযাি
 ওটসউিপ্েনাি
 ওটসউি কবটসটলোি
 ওটসিনাি কেটরওটিল্লাতাি

েী েী এপ্ে োযুেরী েপ্র কতাপ্ল?



শটিশালী ইটিউন সহাযে





কসানার সারাংশ গুল্মগুটলর েনয সহাযে টহসাপ্ব োে েপ্র এবং তাপ্দর টিযােলাপ 
বা়োয  এবং তাপ্দর োযুোটরতা বা়োয, পুনরুোর প্রটিযাটি  টতিয েরপ্ত এবং  

শরীপ্রর প্রটতপ্রাধ্ ক্ষিতা বা়োপ্নার েনয বযবহার েরা কযপ্ত পাপ্র।



আযুপ্বুপ্দর িপ্ত কসানার সারাংশ এেটি ভাল নাভিাইন িটনে এবং সািটগ্রে স্বাপ্যযর উন্নটত েপ্র। 
এটি স্মৃটত, দীর্ুাযু, শটি, বধ্যু, ত্বপ্ের কোিলতা বৃটে েরপ্ত পাপ্র এবং িানটসে এবং শারীটরে 

েিুক্ষিতা উন্নত েপ্র। 



স্বাযয উপোরীতা



অ্যাটে অ্টিপ্ডে এবং অ্নযানয েীবন 
দীর্ুাটযত পুটযর সরবরাহ েপ্র

রি সঞ্চালন প্রটিযা উন্নত েপ্র

ফ্ল,ু জ্বর, সটদি এবং োটশর 
লক্ষণগুটল হ্রাস েপ্র

আিিণোরী বযােটিটরযা, ভাইরাস, 
িত্রাপ্ের সংিিপ্ণর টবরুপ্ে োযুের

ইটিউন টসপ্েপ্ির োযুোটরতাপ্ে
উন্নত েপ্র



রি পটরপ্শাধ্ে টহসাপ্ব োে েপ্র

শটি এবং েযাটিনা বা়োপ্ত সাহাযয েপ্র টবপােীয ক্ষিতা উন্নত েপ্র

শারীটরে েিুক্ষিতা বৃটেপ্ত 
সাহাযয েপ্র

িাপ, উপ্ে  হ্রাপ্স সহাযতা েপ্র

শরীর কেপ্ে িটিন 
অ্পসারপ্ন সাহাযয েপ্র



 ১০ টি ড্রপ সোপ্ল এবং ১০ টি ড্রপ সন্ধযায টনপ্ত হপ্ব।  
 পান েরার সিয পানীয েল বা অ্নয কোনও তরপ্লর সাপ্ে 

টিটশপ্য সরাসটর গ্রহণ েরুন। 

বযবহার প্রনালী



কযা াপ্যাপ্ র টেোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



দ্রযবয: এই পণযটি কোনও করাপ্ র টিটেত্সা, টনরািয বা প্রটতপ্রাপ্ধ্র উপ্েপ্শয নয। আপনার স্বাযযপ্সবা কপশাদাপ্রর টনধ্ুাটরত িাত্রা অ্নুযাযী গ্রহন েরুন।


