
কেভা অ্যালোলাইন ওয়াটার 
পিউপরফায়ার 

মূলয- ১৫০০০ টাো  



অ্যালোলাইন ওয়াটার েী?

অ্যালোলাইন ওয়াটাররর পিএইচ স্তর সাধারন িানীয় জরলর কচরয় কেপি , 
পেছু োররন েযেহারোরীরা পেশ্বাস েররন কে এপট িরীররর অ্যাপসরের মাত্রারে পনররিক্ষ েররে সক্ষম
সাধারণ িানীয় জরল সাধারণে পিএইচ-এর মাত্রা ৭ পেন্তু, অ্যালোলাইন ওয়াটারর পিএইচ-এর মাত্রা 

সাধারণে ৮ কেরে ৯ - এর মরধয োরে



েরে শুধুমাত্র পিএইচ জরল েরেষ্ট িপরমারণ ক্ষারত্ব সরেরাহ েরার িরক্ষ েরেষ্ট নয়। 
অ্যালোলাইন ওয়াটারর অ্েিযই ক্ষারীয় খপনজ এেং কনরেপটভ অ্পিরেিন পরোেিান ক্ষমো (ওআরপি) োেরে হরে। 

ওআরপি হল িানীয় জরল করা-ো অ্যাপিঅ্পিেযাি পহসারে োজ েরার ক্ষমো। 

ওআরপি মান েে কেপি 
ঋনাত্মে হরে, েে কেপি 
অ্যাপি-অ্পিোইপজং হরে

অ্যালোলাইন ওয়াটার েী?



• অ্যাপি-এপজং বেপিষ্টয 
ররয়রছ (েরল 
অ্যাপিঅ্পিরেিগুপলর 
মানেরেরহ আরও দ্রুে 
কিাপিে হয়)

• কোলন িপরচ্ছন্নো 
বেপিষ্টয ররয়রছ

• ইপমউন পসরেমরে 
সমেথন েরর

• হাইরেিন, ত্বরের স্বাস্থ্য
এেং অ্নযানয পেটপিফাইং 
বেপিষ্টয ররয়রছ 

• ওজন েমায় 
• েযান্সার রপেররাধে



জল িপররিাধন এেং জরলর সারে উিেুক্ত খপনজ কোজরনর েরার ক্ষমো সহ 

কেভা ইন্ডাপিজ পনরয় এরসরছ

কেভা অ্যালোলাইন ওয়াটার 
পিউপরফায়ার



কেভা অ্যালোলাইন ওয়াটার পিউপরফায়ার 

কেভা অ্যালোলাইন ওয়াটার পিউপরফায়াররর ধারণক্ষমো 
১৮ পলটার, িীিথ অ্ংরি ৮ পলটার এেং নীরচর অ্ংরি ১০ পলটার 

ধারণক্ষমো ররয়রছ।

এেপট োির়ের পফল্টার এেং ক্ষারীয় োেতথরজর মাধযরম জল 
িপররিাপধে হরয়রছ ো োপটিরজর অ্ভযন্তরর সপিয় োেথন এেং 

রােৃপেে িাের ররয়রছ।

কনরেপটভ ওআরপি পেরয় জল ৯.৫ পি.এফ িেথন্ত ক্ষারীয় 
েরা োয়।



জারণ সম্ভােনা হ্রাস (ওআরপি)

ক্ষারীয় জল িপররিাধে অ্পিরজন হ্রাস সম্ভােনা (ওআরপি) হ্রাস েরর এেং অ্যাপিঅ্পিেযাি 
ক্ষারেুক্ত জল বেপর েরর, ো স্বােেুক্ত এেং িপরষ্কার।



অ্যালোলাইন ওয়াটার পিউপরফায়াররর োজ

িেথায় ১: উিররর কচম্বারর জল সংরোজন েরা হয় োর 
দুপট পফল্টার ররয়রছ। 
 িপল
 কোপরয়ান পসরাপমে

িপররিাধরনর জনয েযেহৃে জল েপে িপলে পফল্টার 
েযেহাররর কেরে কনওয়া হয় এেং েপে উচ্চ পটপেএস সহ 
জল েযেহার েরা হয় েরে ৬০০ পটপেএস কোপরয়ান 
পসরাপমে পফল্টার েযেহার েররে হরে। 



িেথায় ২: োরিরর জল িরেেী িেথারয় ররেি 
েরর ো সপিয় োেথন পনরয় েপিে। 
এপট জল কেরে কলাপরন এেং দুেথন্ধ দূর েরর। 
এছা়োও জল কেরে ধুরলা ো অ্নযানয িক্ত েণা 
সপররয় কেয়। 

অ্যালোলাইন ওয়াটার পিউপরফায়াররর োজ



িেথায় ৩: এই িেথারয় জল খপনজ িােরর ররেি েরর ো 
খপনজ এেং অ্যাপিঅ্পিরেিগুপলরে সমৃদ্ধ হওয়ার জনয 
জল খপনজ েুক্ত হয়।

িেথায় ৪:  এখারন জল পসপলোরে ররেি েরর, ো জল 
কেরে অ্যাপসপেে উিাোনগুপল সরারে সহায়ো েরর 
এেং জরল পিএইচ-এর ভারসাময েরয় রারখ। 

অ্যালোলাইন ওয়াটার পিউপরফায়াররর োজ



অ্যালোলাইন ওয়াটার েযেহাররর উিোরীো

রক্ত কেরে অ্যাপসে েজিয অ্িসারণ 
েরর ওজন হ্রাস েররে সাহােয েরর

কেহরে পেটি েরর এেং ভারী 
ধােেগুপল সপররয় কেয়

উন্নে জলচররন সহায়ো েরর



অ্যালোলাইন ওয়াটার েযেহাররর উিোরীো

অ্যাপি এপজং পহসারে োজ েরর এেং 
ত্বে ও স্বাস্থ্য ভারলা রারখ হজরমর উন্নপে ঘটায় েযালপসয়াম সরেরাহ েরর ো কিিী 

এেং জরয়িগুপলরে িপক্তিালী েরর 
এেং িারীপরে েযো কেরে মুপক্ত কেয়



িরীরর িপক্ত রোন েরর
হৃে করারের হাে কেরে 

রক্ষা েরর
কেরহর করাে রপেররাধ ক্ষমো 
োপ়েরয় েতলরে সহায়ো েরর

অ্যালোলাইন ওয়াটার েযেহাররর উিোরীো



মুখয সুপেধা সমূহ

• অ্িচয় হীন। 
• বেদুযপেে রেুপক্ত দ্বারা পনপমথে 
• অ্রমধয এেং েযােরটপরয়া 

অ্িসারণ েরর। 
• ৮.৫-৯.৫ পিএইচ িেথন্ত 

অ্যালোলাইন ওয়াটার সরেরাহ 
েরর। 

• কনরেপটভ (ওআরপি) েজায় 
রারখ ো স্বারস্থ্যর িরক্ষ ভাল। 

• উিেুক্ত খােয উিাোন।
• িক্ত োিারমা।
• ১৮ পলটার ধারন ক্ষমো 

সহ।
• িানীয় এেং রান্নার জনয 

েযেহার েরা কেরে িারর। 



কোোরোরের পিোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



ধনযোে


