
কেভা 
ট্রিপল 
কেমসেল 
পাউডার



এট্র িং কেল
আমাসের কেসের 

কেট্রিরভাগ কোষ েয়সের 
োসে োর্যোট্ররতা 
োরাসত োসে। 

প্রসতেসেরই অ্োডাল্ট কেম
কেল নাসম এেট্রি ট্রেসিষ 
কোষ রসয়সে র্া ক্ষট্রতগ্রস্থ 
এেিং পুরাতন ট্রিেুেগুট্রলসে
পুনরুজ্জীট্রেত েরার  নে 
প্রসয়া নীয়, তসে প্রাপ্তেয়স্ক
কেম কেলগুট্রল ট্রনস রাও 
ক্রমাগত োর্যসেের ট্রেসে 
এট্রগসয় কর্সত োসে। 



এট্র িং অ্গযানে 
অ্ঙ্গগুট্রলর োর্যোট্ররতা েতিা ভাল তার উপর ট্রনভভর েসর 
কোষগুট্রল েীভাসে োর্যেরী েসে।  
পুরাসনা কোষগুট্রল োর্যোট্ররতা ক্রমি েমসত োসে। এোডাও, 
কোষগুট্রল নে েসত কেসে এেিং পুনরায় প্রট্রতস্থাট্রপত েয় না, তাই 
কোসষর ক্রমি েিংখ্ো হ্রাে পায়। 
কিেে, ট্রডম্বািয়, ট্রলভার এেিং ট্রেডট্রনসত কোসষর েিংখ্ো েয়সের 
োসে োসে ক্রমাগত হ্রাে পায়।   
র্খ্ন কোসষর েিংখ্ো খ্ুে েম েসয় র্ায়, তখ্ন অ্ঙ্গগুট্রল 
স্বাভাট্রেেভাসে ো  েরসত পাসর না।
েুতরািং, কেট্রিরভাগ অ্ঙ্গগুট্রলর েয়সের তুলনায় োর্যোট্ররতা 
ক্রমি হ্রাে পায়। 



কেম কেল

কেম কেলগুট্রল োডার োসে োসে কেসের নতুন কোসষর 
েৃট্রি েসর এেিং ক্ষট্রতগ্রস্থ ো োট্ররসয় র্াওয়া ট্রেসিষাট্রয়ত 

েক্ষগুট্রল প্রট্রতস্থাপন েসর।  

তাসের দুট্রি অ্ননে বেট্রিষ্ট্ে রসয়সে র্া তাসের 
এই প্রট্রক্রয়াসত েমেযন েসর: 

• এগুট্রল নতুন কোষ বতট্ররর েময় োরোর ট্রেভা ন 
ট্রক্রয়া ঘিায়।  

• এগুট্রল ট্রেভা ন ট্রক্রয়া ঘিাসনার োসে োসে ট্রেট্রভন্ন 
র্রসের কোসষ পট্ররেট্রতভত েয় র্া িরীর গঠসন 
েোয়তা েসর। 



কেম কেল

কেম কেলগুট্রল এমন ব্লে বতট্রর 
েরসে র্া কেলুলার পুননযেীেরে এেিং 
পুন ভসের কক্ষসে গুরুত্বপূেয ভূট্রমো
পালন েসর তসে েমসয়রোসে োসে 
তারা েম িট্রিিালী েসয় ওসঠ



উট্রিসের কেম কেলগুট্রল প্রােেন্ততার উৎে ট্রেোসে ো  েসর, োরে তারা 
উট্রিসের পৃেে পৃেে ট্রিেুে এেিং অ্ঙ্গগুট্রলর গঠসনর  নে পূেযেতী 

কোষগুট্রলর অ্ট্রেট্রিন্ন রাসখ্ এেিং ট্রনস সের ে ায় রাসখ্। ট্রেেু েীঘয ীেী 
গাসের মসতা, উট্রিসের কেম কেলগুট্রলও েসয়েসিা ো ো ার ো ার 
েেসররও কেট্রি েময় র্সর েট্রক্রয় োসে, র্া প্রোরে, স্ব-পুননযেীেরে এেিং 
পৃেেীেরসের অ্ন্তট্রনযট্রেত ট্রনয়ন্ত্রসের মূল েুে ট্রেোসে গনে েরা র্ায়। 

কেম কেল উট্রিে



কেম কেল উট্রিে

উট্রিে কেম কোষগুট্রল ে'ল "অ্প্রট্রতর্ুি েক্ষ" এেিং "োেয নীন কোষ" র্ার ট্রনট্রেভষ্ট্ োর্যোরীতা েে কোষগুট্রলসত 
পােযেে েরসত পারা র্ায়। পুনঃ াগরেমূলে ট্রিট্রেৎো প্রট্রক্রয়াসে উৎোট্রেত েরসত এেিং ভট্রেষেসত ট্রেট্রভন্ন 
র্রসের করাসগর ট্রিট্রেৎোর  নে েেেহৃত েসত পাসর। পুনঃ াগরেীয় ওষুসর্র ফসল স্বাস্থেের আয়ু োডসে। 

এেট্রি তা া আসপল েুন্দর ত্বসের প্রতীে। 



ফল এেিং উট্রিে েল "েেয নীন কোষ" এর উৎে র্া আমাসের ত্বসের কেম কেলগুট্রলর 
েীঘযায়ু োট্রডসয় ট্রেসত পাসর, েুপ্ত কোষগুট্রলসে পুননযেীেরে েরসত পাসর,ক্ষট্রত 
পুনরুিার েরসত পাসর এেিং স্বাস্থেের কোষগুট্রল পুনরুট্রিত েরসত পাসর। 

তারা ক্ষট্রতোরে অ্ট্রতসেগুনী, অ্ট্রিসডট্রিভ এেিং পট্ররসেিগত িাপ কেসেও রক্ষা 
েরসত োোর্ে েসর।

ফল এেিং উট্রিসের কেম কেল 



আমাসের ট্রেজ্ঞানী ও গসেষেরা ট্রেরল প্র াট্রতর উট্রিে এেিং ফল 
কেসে কেম কেলগুট্রল কের েসর এেট্রি দুেভান্ত পেে বতট্ররসত উট্রিে 

কোষ েিংস্কৃট্রত প্রর্ুট্রির েেেোর েসরসেন। 



কেভা 
ট্রিপল 
কেমসেল 
পাউডার



উপাোনগুট্রলর এেট্রি অ্ননে ট্রমশ্রে র্া 
কোষগুট্রলর অ্োলোলীন েৃট্রিসে করার্ 
েরসত েোয়তা েসর এেিং কেসের 
কোষগুট্রলর নেীেরসন েোয়তা েসর



উট্রিে কেসে 
ট্রনষ্কািন প্রট্রক্রয়া 
দ্বারা প্রেৃট্রত এেিং 
ট্রেজ্ঞাসনর েমম্বয় 
েম্পূেয নতুন 
পিট্রতর মার্েসম 
এট্রি বতট্রর



উপট্রস্থত অ্োট্রি অ্ট্রিডোিগুট্রল ট্রি র োট্রডোল দ্বারা েৃষ্ট্ ক্ষট্রত 
কেসে কোষগুট্রলসে রক্ষা েরসত েোয়তা েসর 
এেিং কোষগুট্রলর  ীেনেিারও উন্নট্রত ঘিায়। 



এখ্নোর েময় ট্রেেুই কেসে 
েম্পূেয পট্ররমাসন পুট্রষ্ট্ েরেরাে 

েরসত েক্ষম নয় ট্রেন্তু 

কেভা ট্রিপল কেম কেল 
পাউডার  ীেসনর েমস্ত পর্যাসয় 
িরীসরর পুট্রষ্ট্র প্রসয়া নীয়তা 
পূরে েরসত েোয়তা েসর।



কেৌর ভাইট্রিে

এোই কেট্রর

ক্রোনসেট্রর ফল এিিোক্ট

েট্রডভসেপে কেসেট্রনট্রেে

ট্রেস াট্রফলাম েমুন

ভাইসিি অ্োগনাে-োোে

আন্ত ভাট্রতেভাসে 
প্রিিংট্রেত উপাোন 

েমূে

মালুে কডাসমট্রেো
উপাোন েমূে



উপোরীতা 



িরীসরর করাগ প্রট্রতসরার্ ক্ষমতা উন্নত েসর
িরীসর ক্ষট্রতোরে প্রভাে েৃট্রষ্ট্োরী ট্রেট্রভন্ন অ্োট্রিস নগুট্রলর ট্রেরুসি প্রট্রতসরার্ 

ক্ষমতা প্রোন েসর



িারীট্ররে েেে ক্ষমতা এেিং িট্রি েৃট্রিসত েোয়তা েসর

কভষ গুট্রল কোষগুট্রলর 
কেলুলার িট্রি েৃট্রিসত 
েোয়তা েসর র্া িরীরসে 
েেে ক্ষমতা ও িট্রি 

পুনরুিাসর েোয়তা েসর



োট্রডভওভােেুলার েেেস্থার উন্নট্রত ঘিায় 

এট্রি রিনালীগুট্রলর েীঘযস্থায়ী 
প্রোে এেিং  ারে িাপ 
ট্রনয়ন্ত্রসে েোয়তা েসর র্া 
এসেসরাসলেসরাট্রেে, করাে,
কপট্ররসফট্ররয়াল আিভাট্রর  
ট্রডট্র   এেিং োট্রডভয়াে 
অ্োসরে ইতোট্রে করাগ 
প্রট্রতসরাসর্ েোয়ে। 



ডায়াসেট্রিে এেিং েম্পট্রেভত  ট্রিলতা েমায়
িরীসরর গ্লাইসেট্রমে েূিে ট্রনয়ন্ত্রসে েোয়তা েসর র্া ডায়াসেট্রিে এেিং ডায়াসেট্রিে েম্পট্রেভত 

ডায়াসেট্রিসের োসে েম্পট্রেভত লক্ষেগুট্রল
কর্মন - ক্ষত ট্রনরাময় এেিং রসি িেভরার মাো ট্রনয়ন্ত্রসে েোয়তা েসর



স্নায়ুতসন্ত্রর উন্নত ঘিায় 

পাট্রেভনেন ট্রডট্র  , 
আলঝাইমারে, 
কমরুেসের  খ্সমর 
মসতা অ্সনে স্নায়ট্রেে 
করাসগর ট্রিট্রেৎো 
েরসত েোয়ে 
এেিং পক্ষাঘাসত 

আক্রান্ত করাগীসের 
অ্েস্থার উন্নট্রত 

েরসতও েোয়তা েসর



কিাখ্ ো েৃট্রষ্ট্িট্রি উন্নত েসর 

েৃট্রষ্ট্িট্রির উন্নট্রতসত েোয়তা েসর এেিং গ্লুসোমার 
মসতা কিাসখ্র ট্রেেৃট্রত হ্রাসে েোয়তা েসর



পুরুষ প্র নন স্বাস্থে

• উচ্চ িট্রিসে উদ্দীট্রপত েরার  নে অ্সঙ্গ রি প্রোে োট্রডসয় িট্রির স্তর 
োডাসত েোয়তা েসর।

•  ীেনিট্রি উন্নত েসর। শুক্রােুর েিংখ্ো েৃট্রি েরসত েোয়তা েসর র্া পুরুষসের 
উেযরতা োডাসত েোয়তা েসর। 



মট্রেলা প্র নন স্বাস্থে
• মট্রেলাসের মসর্ে েরসমানগুট্রলর ভারোমে ে ায় রাসখ্। 
• মট্রেলাসের কর্ৌন েরসমান উৎপােসন েোয়তা েসর।  
• কপাে কমসনাপ াোল লক্ষে, ট্রলউসোট্ররয়া, ট্রপট্রেওএে এেিং ট্রপট্রেওট্রড োসে 

লডাই েরসত েোয়তা েসর। 
• মাট্রেে েম্পট্রেভত লক্ষেগুট্রল হ্রাসে েোয়তা েসর। 



অ্সঙ্গর উন্নট্রত ঘিায়

• মূেনালীর েিংক্রমসের মসতা 
ট্রেট্রভন্ন করাসগর ট্রিট্রেৎোয় 
েোয়তা েসর।  

• ট্রলভারসে িট্রিিালী েসর। 
ট্রেডট্রন োর্যোট্ররতা করার্ী 
ক্ষট্রতোরে িট্রিন অ্পোরন েসর 
ট্রেডট্রনর োর্যোট্ররতা উন্নত েসর। 



কোষ্ঠোট্রঠনে এেিং ে সম েোয়তা

• কোষ্ঠোট্রঠনে কেসে রক্ষা 
েরসত েোয়তা েসর।

• ে ম িট্রি োডাসনার 
োসে োসে অ্ন্ত্রসেও 
িট্রিিালী েসর। 



িারীট্ররে ও ন হ্রাে

ট্রেপােীয় োর 
োট্রডসয় তুলসত 
েোয়তা েসর এেিং 
দ্রুত োসর িরীসরর 
অ্ট্রতট্ররি ফোি 
হ্রাে েরসত 
োোর্ে েসর



ত্বসের েমেো

• কেেসে ট্রি র োট্রডোসলর 
ট্রেরুসি লডাই েরসত 
েোয়তা েসর এেিং এট্রি 
অ্োট্রি-এট্র িং গুসন েমৃি।  

• কোট্ররয়াট্রেে এেিং 
এেট্র মার মসতা ত্বসের 
গুরুতর অ্েুস্থতায় 
ট্রিট্রেৎোয় েোয়তা েসর।



িুসলর েমেো

• িুসলর েৃট্রি ঘিায় 
• িুসলর অ্োল 
পক্কতা করার্ েসর 

• িুল ঝরা েমায় 



োসডর েমেো 

 োট্রিভসল  কোষগুট্রলর েৃট্রিসত েোয়তা েসর।
 অ্ট্রেওআেযারাইট্রিে এেিং ট্ররউমোট্রিে আর্থ্যাইট্রিসের মসতা েোট্রর্ ট্রনয়ন্ত্রসে েোয়তা েসর। 



েোোর ট্রেসরার্ী প্রভাে
উপট্রস্থত কেম কেলগুট্রল েোোর কোষগুট্রল গঠন এেিং েট্রডসয় পডা েন্ধ 

েরসত েোয়তা েসর। 



• প্রােৃট্রতে পেে
• েুইে মাসনর েূে
• োলাল এেিং কোিার দ্বারা প্রমাট্রেত
• ট্র এমট্রপ ট্রনসেভট্রিোগুট্রলর আওতায় প্রস্তুত
• ১০০ ট্রিরও কেট্রি ট্রেট্রনোল িায়াল দ্বারা প্রমাট্রেত
• নোসনা প্রর্ুট্রি ট্রেসয় প্রট্রক্রয়া াত

কেভা ট্রিপল কেমসেল পাউডার



 ল, রে ো েুেসপর োসে ১০ গ্রাম পাউডার ট্রমট্রিসয় 
েোসলর খ্াোসরর োসে গ্রেে েরুন।

ভাল ফলাফললর জন্য নন্য়নিত ৬-১২ িাস 
ব্যব্হার করুন্

কেেন প্রনালী 



কর্াগাসর্াসগর ট্রঠোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



দ্রষ্ট্েে: এই পেেট্রি কোনও করাসগর ট্রিট্রেৎো, ট্রনরাময় ো প্রট্রতসরাসর্র উসদ্দসিে নয়। আপনার স্বাস্থেসেো কপিাোসরর ট্রনর্যাট্ররত মাো অ্নুর্ায়ী গ্রেন েরুন।


