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বদহজম এবং বমম বমম ভাব

অনুপযুক্ত হজম এবং বদহজমমর ফমল্ আপনার তল্মপমট মকছুটা অস্বমি হমত পামর। 

বমম বমম ভাব।

বমম এমন একমট প্রমিযা যার দ্বারা স্বস্বচ্ছামেবী মিযাকল্ামপর মাধ্যমম স্বজার কমর খাবার স্ববর কমর 
স্বদওযা হয।



এ জাতীয েমেযার কারণ েমূহ

অমতমরক্ততা
 চমবিযুক্ত বা মশল্াদার খাবার
অমতমরক্ত পমরমামণ কযামফন, 

অযাল্মকাহল্, চমকামল্ট বা কাবিমনমটড 
পানীয স্বেবন অথবা গ্রহন

 ধ্ূমপান
 উমদ্বগ
অযামিবামযামটক, বযথা উপশম এবং 

আযরন পমরপূরক স্বেবন



বদহজমমর েমেযা কমামত



স্বকভা স্বভাকন মেরাপ

স্বকভা স্বভাকন মেরাপ বমম বমম ভাব েংমবদমনর জনয 
প্রিামবত বমম হল্ স্বদমহর দূমিত পদাথিমক বাইমর স্ববর 

কমর স্বদওযার উপায। 
বমম বমম ভাব হল্ একমট অদ্ভুত অস্বমিকর অনুভূমত।   

এই বমম বমম ভাব জাতীয েংমবদনশীল্তা স্বরামধ্ স্বকভা 
স্বভাকন মেরাপ অতযন্ত কাযিকরী েমাধ্ান।



বদহজম এবং বমম বমম ভামবর 
ল্ক্ষণ স্বথমক মুমক্ত স্বদয। খাদয 
মবিমিযা স্বরামধ্ও উপকারী।



উপকারীতা

বুক জ্বাল্া থমক মুমক্ত স্বদয

স্বকাল্ন পমরষ্কামর কাযিকর



ফ্লুমযর েমেযা স্বথমক মুমক্ত স্বদয

বমমভাব দূর কমর

উপকারীতা



গযামরাইনমটস্টাইনাল্ 
অংশগুমল্মক পুনরুজ্জীমবত কমর

উমদ্বগ জাতীয েমেযা স্বথমক 
মুমক্ত স্বদয

উপকারীতা



ল্ুঙ্গা 
(মেমজমজযাম অযামরামমটাম)

আমল্া 
(এম্বমল্কা অমফমেযামল্ে)

আজওযাইন 
(ট্র্যামচওস্পামি আমি)

তাজ (মেনামওমাম 
স্বজইল্ামনকা)

এমট স্বাদহীনতা এবং দুগিন্ধ 
স্বথমক মুমক্ত স্বদয

অযামিঅমিমডমির 
গুমন েমৃদ্ধ

ফুমল্ যাওযার েমেযা 
স্বরাধ্ কমর

গল্া ও মাথা বযথা স্বথমক 
স্বমি স্বদয



মপপামল্ 
(পাইপার দীর্িতর)

োমি 
(মজমঙ্গবার অমফমেনাল্)

ওযাইমভডাং 
(এমম্বমল্যা মরবে) 

মজওযািী (স্বল্ডামডমনযা 
স্বরমিকুমল্ট) 

প্রদাহ এবং অম্লমল্র েমেযা 
মনযন্ত্রণ কমর

গযামরক এনজাইমমক উদ্দীমপত 
কমর এবং হজমম েহাযতা কমর

মাথাবযথা, মৃগী ও অমনদ্রা 
স্বথমক মুমক্ত স্বদয

বযথা এবং স্বফাল্াভাব 
স্বথমক মুমক্ত স্বদয



কাপুর কাচামর 
(স্বহমডমচযাম স্পাইকযাটাম)

বমদ এল্া 
(আমমামুম েুবুল্াম)

মনম্বু মক মচটকা 
(মেট্র্াে মল্মন)

ল্াল্চন্দন (স্বটমরাকাপিাে 
োিামটনাে)

বমম বমমভাব, বদহজম 
মনরাময কমর

ক্ষুধ্া বাডায এবং বমমভাব 
দূর কমর

মভটামমন মে রক্ত পমরমশাধ্ক 



বযবহার প্রনাল্ী

স্বাস্থ্যমেবা মচমকত্েমকর পরামশি অনুযাযী গ্রহন করুন

খাওযার আধ্া র্িা আমগ বা খামল্ স্বপমট 
প্রমতমদন েকামল্ এবং েন্ধযায ১০মমমল্ 

কমর দুইবার পান করুন।  



স্বযাগামযামগর মিকানা

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

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



ধ্নযবাদ


