
হিমালযান বেহি জুস
হিমালযান বেহি বেকে প্রস্তুত



হিমালযান বেহি জুস
একত িকযকে উচ্চ স্তকিি 
অ্যাহি-অ্হিকেি এেং 
১৯০+ োকযাঅ্যাহিভ 

হনউহিকযিস

১০০%
প্রােৃহতে জুস

প্রােৃহতে ভাকে 
স্বাচ্ছকযযি জনয ততহি
এেহি োর্যেিী সূত্র 



উপোহিতা / তেহিষ্ট্য সমূি

হিমালযান বেহি িল ৪০০০-১৪০০০ ফুি উচ্চতায িীতল আেিাওযায অ্েহিত হিকপাহি 
িামকনাকযেস পািাডী অ্ঞ্চকলি অ্নযতম গুরুত্বপূর্য প্রােৃহতে সম্পদ 

হিমালযান বেহিি হভিাহমন-হস, হভিাহমন-ই এেং অ্নযানয পুহষ্ট্জাত দ্রেয, ফ্ল্যাকভানকযেস 
এেং অ্নযানয স্বািযেি উপাদান সিেিাি েকি 

হিমালযান বেহি এেহি িহিিালী উপকর্াগী খাদযদ্রেয র্াকত িকযকে ১২ গুকনি বেকয বেহি হভিাহমন-হস উপাদান 
এোডাও আকে ফাইোি, অ্যাহি- অ্হিকেিস, হভিাহমন-এ, হভিাহমন হে-১, হভিাহমন হে-১২, হভিাহমন-হস, 

হভিাহমন-ই, হভিাহমন- বে, ফ্ল্যাকভানকযেস, লাইকোকপন, েযাকিাহিনকযেস এেং ফাইকিাকেিল ইতযাহদ 

হিমালকযি বেহি জুস ওজন হ্রাকস সিাযতা েকি

হিমালযান বেহিকত িকযকে উচ্চ মাকনি হেহভন্ন প্রোকিি ফযাহি অ্যাহসে 
এেং ৩, ৯, ৭ হেহভন্ন হেিল পহিমাকনি ওকমগা 



উপাদান

হিমালকযি বেহি (হিকপাহি িামকনাকযেস) জুস

োযাকেহিকসি লক্ষন হেিীন, প্রকযাজন 
অ্নুসাকি স্বাকদি জনয মধু ো হেহন র্ুি 

েিকত পাকিন

পিাহসযাম 
বমিাোইসালকফি



পুষ্টিগত গুনমান
প্রহত ১০০হম.হল-এি মকধয হনকে উহিহখত পুহষ্ট্গত গুনমান 

গুহল উপহিত িকযকে

িহি (হেকলােযালহি ) : ৩২.৯১
বপ্রাহিন : ০.৪৭ 
ফযাি : ১.১৯  

োকেযািাইকেি : ৪.৩৬
সুগাি : ০.০০ 

হভিাহমন হস : ৩৫.১৯ 
হভিাহমন হে -১ : ০.০১৭ 
হভিাহমন হে -২ : ০.০২২



হিকপাহি িামকনাকযেস

এহি পহিহেত হসই-োেেনয নাকম । 
এহি প্রেুি পহিমাকর্ অ্যাহি-অ্হিকেিস, অ্যাহি-ইনকফ্ল্কমিহি, 

প্রকযাজনীয অ্যাহমকনা অ্যাহসে, হভিাহমন, ওকমগা ফযাহি অ্যাহসে 
এেং ১৯০হি োকযাঅ্যােহিভ পুহষ্ট্গুকন সমৃদ্ধ। 

এটি টিটিন্ন উচ্চ মানের টিরল প্রকানরর ফ্যাটি অ্যাটিড এিং ওনমগা 
৭-এর প্রাকৃটিক উৎি ।



হসই-োেেনযকে হে হে উন্নত িহিিালী খাদযদ্রেয হিসাকে পহিহেহত বদয?

এই ক্ষুদ্র িলুদ-েমলা বেহি এেহি ব্লুকেহি আোকিি প্রায এে 
তৃতীযাংি, তেুও এহিকত অ্নযানয পুহষ্ট্জাত দ্রকেযি তুলনায

হভিাহমন-হস-এি পহিমার্ ১২গুর্ বেহি  

উচ্চ পহিমাকর্ উপহিত বপ্রাহিন, ফাইোি, অ্যাহি-অ্হিকেিস, 
হভিাহমন এেং খহনজ (েমপকক্ষ ১৯০ প্রোি োকযাঅ্যােহিভ বর্ৌগ), 

হসই- োেেনয বেহিকে এেহি  উন্নত  িহিিালী খাদযদ্রেয হিসাকে 
পহিহেহত বদয 

হেকেি অ্নযতম পুহষ্ট্েি এেং হভিাহমন সমৃদ্ধ খাোি হিসাকে 
অ্ভযন্তিীর্ এেং োহিযেভাকে উপোকিি হদে বেকে হসই-োেেনয

দ্রুত জনহপ্রয িকয উঠকে 



ত্বকেি জনয হসই-োেেকনয উপহিত ফযাহি অ্যাহসকেি তাৎপর্য

এহি এেহি িহিিালী অ্যাহি-অ্হিেযাি র্া হি ি যাহেেযাল গুহলি সাকে লডাইকয সািার্য েকি।  

এহি বোষগুহলি পুনগযঠকন সািার্য েিাি সাকে সাকে এেং বোষগুহলি োধযেয প্রহিযাকে ধীি েকি, ক্ষত হনিামকয সিাযতা েকি, 

ত্বকেি দাগ-বোপ, েমযকিাগ, এেহজমা, আলসাকিিন, বসাহিযাহসস, অ্যাকিাহপে োমযািাইহিস, ব্রর্ ইতযাহদি হেরুকদ্ধ লডকত সিাযতা েকি।

এহি ত্বকেি হিহতিাপেতা এেং োঠাকমাকেও উন্নত েকি, 

অ্হতহিি জল ক্ষযকে সীমােদ্ধ েকি,ক্ষহতোিে হেহেির্ িহি িাত বেকে 
ত্বেকে িক্ষা েকি, এহি অ্যাহি-এহজং গুকন সমৃদ্ধ 



মানে স্বাকিযি বক্ষকত্র হসই-োেেকনযি উপোহিতা

এহি ইহমউন হসকেকমি োর্যোহিতাকে উন্নত েকি, সংিমর্জহনত বিাকগি হেরুকদ্ধ লডকত সিাযতা েকি, 

িি সঞ্চালন এেং হৃদকযি োর্যোহিতাকে উন্নত েকি, িকি বোকলকেিকলি মাত্রা হ্রাস েকি,

িজম ক্ষমতা এেং হেপােীয োর্যোহিতাকে উন্নত েকি, দীর্যিাযী গযাহিে আলসাকিি মকতা বিাকগি িাত 
বেকে মুহি বদয, অ্গ্ন্যািয, র্েৃত, অ্ন্ত্র, বপি ও অ্নযানয বিাকগি হেরুকদ্ধ লডকত সিাযতা েকি।

এহি প্রদািজহনত বিাগ প্রহতকিাকধ সািার্য েকি, মহস্তষ্ক 
এেং স্নাযুতকন্ত্রি োর্যোহিতাকে উন্নত েকি, েযান্সাকিি 

মকতা বিাকগি লক্ষন হ্রাস েকি,িািীহিে োর্যোহিতাকে 
উন্নত েিাি সাকে সাকে মনকে িাকখ েনমকন



স্বাকিযি বক্ষকত্র হিমালযান বেহি জুকসি উপোহিতা

ইহমউন হসকেকমি োর্যোহিতাকে উন্নত েকি

ত্বকেি জনয খুে ভাল

ত্বকেি হিহতিাপেতা এেং োঠাকমাকেও উন্নত েকি

েহল বিখা েমাকত সিাযে

হলভাকিি োর্যোহিতাকে উন্নত েকি

িকি িেকিাি মাত্রা হনযন্ত্রকন সিাযতা েকি

বোকলকেিকলি হনযন্ত্রন েকি, োহেকওভাসেুলাি হসকেকমি 
োর্যোহিতা উন্নত েকি

মহস্তষ্ক ও স্মৃহতিহি উন্নত েকি

বোষগুহলি পুনগযঠকন সািার্য েকি

সামহিে েৃহদ্ধ এেং হেোকি সািার্য েকি



েযােিাি প্রনালী

প্রাপ্তেযস্ককদি বক্ষকত্র, খাোকিি েমপকক্ষ ৩০ হমহনি 
আকগ খাহল বপকি ১৫০ হমহল জকলি মকধয ১৫হমহল 

হমহিকয প্রহতহদন দুোি েকি পান েরুন



বর্াগাকর্াকগি হঠোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



ষ্ট িঃদ্রিঃ: এই পণ্যষ্টি কিানও করাগগর ষ্টিষ্টিত্সা, প্রষ্টতগরাধ, ষ্টনরাময়  া ষ্টনণ্ণগয়র উগেগযয নয়। 

আপনার স্বাস্থ্যগস া ষ্টিষ্টিত্সগির সাগে পরামযণ িরুন


