
কেভা অ্যানসিয়েন্ট 
সিয়নরাল ড্রপি

আেসনে কেি খসনজগুসলর এেসি সিশুদ্ধ উত্ি



খসনজ ঘািসি: এেসি গুরুির িিিযা 



উয়েগ 
আিঙ্কাগ্রস্থ হওো 

হাাঁপাসন 
রক্ত জিাি িাধা

অ্য়ের করাগ
সিষণ্ণিা 

সিিসিসিয়েিন
িাোয়িসিি

অ্িিাদ
হৃদয়রাগ 

উচ্চ রক্তচাপ

অ্সনদ্রা 
সেিসনয়রাগ

যেৃয়ির করাগ 
িাইয়গ্রয়নর িিিযা 

কপশীিহুলিা 
স্নাে়ুর িিিযা 

স্ত্রীয়রাগ িিিযা হায়ের 
িিিযা করইনি 

সিনয়ড্রাি
দাাঁয়ির ক্ষে 

রয়ক্ত শেকরার িাত্রা হ্রাি



পৃসিিীর ভূত্বয়ের প্রাে ২ িাইল সনয়চ অ্িসস্থি ২৫০ সিসলেন 
িছয়ররও কিসশ প়ুরায়না িি়ুদ্রিলয়দয়শর কিয়ে প্রাপ্ত

কেভা 
অ্যানসিয়েন্ট সিয়নরাল ড্রপি



কেভা অ্যানসিয়েন্ট সিয়নরাল ড্রপি,  প্রােৃসিে আেসনে খসনজগুসলর িিন্বয়ে 

তিসর এেসি অ্ননয পণ্য যা পৃসিিীর ভূত্বয়ের প্রাে ২ িাইল সনয়চ অ্িসস্থি ২৫০ 

সিসলেন িছয়ররও কিসশ প়ুরায়না িি়ুদ্রিলয়দয়শর কিয়ে পাওো যাে

এসি সিয়ের সিশুদ্ধিি আেসনে খসনজ উপাদান

কে.এ.এি.সি-কি রয়েয়ছ ৮৪ রেয়ির আেসনে খসনজ উপাদান 

িয়িবাত্তি প্রনালীয়ি তিসর এিং আন্তজকাসিে পদ্ধসিয়ি এসির গুনগি িান 

সনেসিিভায়ি সনেসেি হে



এয়ি রয়েয়ছ ৮৪ রেয়ির আেসনে খসনজ উপাদানএগুলির 

অভাব 

আপনার 

স্বাস্থ্যকে 

লবপকে 

ফেিকে 

পাকর

হাইয়ড্রায়জন, সহসলোি, সলসিোি, কিসরসলোি, কিারন,  

োিবন, নাইয়োয়জন, অ্সিয়জন, কিাসিোি, িযাগয়নসিোি,

সিসলেন, িিিরাি, িালিার, কলাসরন, আরগন, পিাসিোি, 

েযালসিোি, স্ক্যাসিোি, িাইিাসনোি, কভসনোি, করাসিোি, 

িযাঙ্গাসনজ, আেরন, কোিাল্ট, সনয়েল, িািা, সজংে, গযাসলোি,  

জায়িবসনোি, কিয়লসনোি, করাসিন, সরপিন, রুসিসিোি, স্ট্রসন্টোি, 

ইেিসরোি, সজরয়োসনোি, সনওসিোি, িসলিয়িসনোি, রুিসনোি, 

করাসিোি, পযালাসিোি, সিলভার, ইসিোি, সিন, অ্যাসন্টিসন, কিল়ুসরোি, 

আয়োসিন, সিসিোি, কিসরোি, লযাসন্টোি কিসরোি, প্রয়িাসিোসিোি, সনউসিসিোি, 

কপ্রাসিসিোি, িায়িসরোি, ইউয়রাসপোি, গায়দাসলসনোি, িাসিবোি, িাইিয়প্রাসিোি, হলসিোি, 

এরসিোি, ি়ুসলোি, ইয়েিারসিোি, ল়ুসিোি, হািসনোি, িযানিাসলোি, িাংয়েন, করসনোি, ওিসিোি,

ইসরসিোি, প্লাসিন, অ্যাোিাইন, করিন, কেঞ্চসিোি, অ্যাসিসনোি, কিাসরোি, প্রেিযােসিসনোি, 

কনপচুসনোি এিং আয়িসরোসনোি



• কে.এ.এি.সি িানি শরীরয়ে সিসভন্ন ধরয়নর িযিা- কিদনার হাি কিয়ে রক্ষা েয়র, 
োরণ্ আেসনে খসনজ উপাদান গুসল খ়ুিই প্রয়োজনীে এিং এয়ি উপসস্থি 
কিল়ুলার িসনে িানি শরীয়রর সিসভন্ন ধরয়ণ্র িযিা- কিদনা সনরািয়ে িহােিা েয়র

• কে.এ.এি.সি এেসি দুদকান্ত পণ্য যা দ্রুি োযবের এিং িানি শরীয়র প্রয়োয়গর 
কক্ষয়ত্র খ়ুিই সনরাপদ

• কে.এ.এি.সি-কি আেসনে খসনজ উপাদান গুসল অ্সিশ্রি, ঘনীভূি এিং অ্সি 
সিশুদ্ধ অ্িস্থাে উপসস্থি রয়েয়ছ

• এই খসনজ উপাদান গুসল, ত্বে এিং অ্ন্তসনবসহি সিি়ুযগুসলয়ি খ়ুি 
িহয়জই কশাসষি হে



• সিয়ে িিবাসধে প্রোয়র প্রস্তাসিি ৮৪ ধরয়নর আেসনে কেি
খসনজ উপাদায়নর িিম্বয়ে তিসর

• দ্রুি ত্বয়ে কশাসষি হে
• প্রয়োগ পদ্ধসি খ়ুিই িহজ ও সনরাপদ
• কিল়ুলার আেসনে খসনজ উপাদান গুসলর চাহদা প়ুনরুদ্ধায়র

িিয়চয়ে োযবেরী পদ্ধসি
• অ্সিশ্রি, ঘনীভূি এিং অ্সি সিশুদ্ধ খসনজ উপাদান
• ১০০% প্রােৃসিে দ্রিয





 সিিসিসিয়েশয়নর কক্ষয়ত্র খ়ুিই সনরাপদ এিং োযবেরী
 দীঘবস্থােী িযিা-কিদনা কিয়ে ি়ুসক্ত কদে 

 িনয়ে রায়খ চনিয়ন এিং িানসিে চাপ কিয়ে ি়ুসক্ত কদে
 অ্ন্তসনবসহি সিি়ুযগুসলয়ে িয়িজ রাখার িায়ি িায়ি 

ত্বেয়ে সিসভন্ন করায়গর হাি কিয়ে রক্ষা েয়র 



 সিষণ্ণিা হািাে
 কপশী গুসলর োযবোরীিা িজাে রাখয়ি িাহাযয েয়র

 প্রসিয়রাধ ক্ষিিার উন্নসি ঘিাে
 হরয়িায়নর ভারিািয িজাে রাখয়ি িহােিা েয়র



 ঘ়ুয়ির িান উন্নি েয়র

 উচ্চ রক্তচাপ, িাইয়গ্রন, িাি ইিযাসদ 
করায়গর িম্ভািনা েিাে

 রয়ক্ত শেকরার ভারিািয িজাে রায়খ

 হাে, কজাে এিং দাাঁি 
উন্নি ও শসক্তশালী েয়র



 স্নাে়ুজসনি করাগ সনরািয়ে িাহাযয েয়র

 োসিকওভািেুলার সিয়েয়ির
োযবোরীিায়ে উন্নি েয়র

 জীিনশসক্ত এিং স্বায়স্থযর উন্নসি ঘিাে



কে.এ.এি.সি িানি কদয়হ সেভায়ি োজ েয়র?

কে.এ.এি.সি সিসভন্ন শারীসরে প্রসরোয়ে িসরে রাখয়ি িাহাযয েয়র, যার িয়ধয রয়েয়ছ:

িূত্রাধার 
প্রণ্ালী

অ্য়ের 
প্রসরো

ত্বে োিযয়ের 
প্রসরো

লসিোনালীর 
প্রসরো

সলভার



অ্ভযন্তরীণ্ িযিহায়রর জনয প্রস্তাসিি কিিনসিসধ

কেভা অ্যানসিয়েন্ট সিয়নরাল ড্রপি েীভায়ি িযিহার েরয়িন?

কে.এ.এি.সি-এর িেি অ্ন়ুযােী িাপ্তাসহে কিিনসিসধ

িেি প্রিি িপ্তায়হ সেিীে িপ্তায়হ িৃিীে িপ্তায়হ চিুিব িপ্তায়হ 
৪-৬ ১ কিাাঁিা/ প্রসিসদন ২ কিাাঁিা/ প্রসিসদন ৪ কিাাঁিা/ প্রসিসদন ৬ কিাাঁিা/ প্রসিসদন 

৭-১০ ১ কিাাঁিা িোয়ল
১ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৩ কিাাঁিা িোয়ল  
৩ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৫ কিাাঁিা িোয়ল  
৫ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৭ কিাাঁিা িোয়ল   
৭ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

১১-১৫ ২ কিাাঁিা িোয়ল
২ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৪ কিাাঁিা িোয়ল  
৪ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৬ কিাাঁিা িোয়ল  
৬ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

৮ কিাাঁিা িোয়ল   
৮ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

১৬-২০ ৩ কিাাঁিা িোয়ল  
৩ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৫ কিাাঁিা িোয়ল  
৫ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

৭ কিাাঁিা িোয়ল   
৭ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

৯ কিাাঁিা িোয়ল    
৯ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

২১ িা িার উয়ধবরা ৪ কিাাঁিা িোয়ল  
৪ কিাাঁিা সিয়েয়ল

৬ কিাাঁিা িোয়ল  
৬ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

৮ কিাাঁিা িোয়ল   
৮ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

১০ কিাাঁিা িোয়ল     
১০ কিাাঁিা সিয়েয়ল 

(পানীে জয়লর িায়ি সিসশয়ে িযিহার েরুন)



ভায়লা িলািয়লর জনয, কে.এ.এি.সি প্রসিসদন িোয়ল এিং 
িন্ধ্যাে খাসল কপয়ি দুিার কনওো উসচি

দুধ িা অ্নয কোনও দুগ্ধজাি দ্রয়িযর িয়ধয কে.এ.এি.সি 
সিসশয়ে গ্রহন েরয়িন না

শুধ়ুিাত্র োাঁয়চর পায়ত্র কে.এ.এি.সি পান েরুন এিং কে.এ.এি.সি গ্রহয়নর 
আধা ঘন্টা পয়র খািার খান

কে.এ.এি.সি সেভায়ি িযিহার েরা উসচি

শরীর কিয়ে সনিঃিৃি সিষাক্ত পদািব অ্পিারন েরয়ি প্রচুর পসরিায়ণ্ জল পান েরা 
উসচি, কে.এ.এি.সি কনওোর িিে েিপয়ক্ষ অ্ন্তি ৩ সলিার জল 

পান েরা অ্িযন্ত প্রয়োজনীে



িাি, িাোয়িসিি, হাাঁপাসনর িয়িা করায়গ আরান্ত করাগীয়ে চিুিব িপ্তায়হর পয়র 
সদয়ন ২৫ কিয়ে ৩০ কিাাঁিা কিাজ িাসেয়ে সদয়ি হয়ি। িয়ি কিিন চলাোলীন যসদ 

কোনও জ্বালা অ্ন়ুভি হয়ে িায়ে িয়ি কিায়জর িাত্রা েসিয়ে আনয়ি হয়ি

উচ্চ রক্তচায়পর করাগীয়দর, প্রসিসদন ৫ কিাাঁিা েয়র কে.এ.এি.সি গ্রহন শুরু েরয়ি 
হয়ি িয়ি ধীয়র ধীয়র কিায়জর িাত্রা িাোন। রক্তচাপ িােয়ল কিায়জর িাত্রা েসিয়ে 

অ্সিসরক্ত পসরিান জল পান েরুন

প্রাপ্ত িেস্ক্রা প্রিি িায়ি উপসরউক্ত ছে অ্ন়ুযােী কে.এ.এ.িসি সনয়ি পায়রন িয়ি ধীয়র ধীয়র 
কিায়জর িাত্রা হ্রাি েয়রয়ি হয়ি এিং প্রসিসদন ১০ সি কিাাঁিা সহিায়ি কিায়জর 

িাত্রা িজাে রাখয়ি হয়ি

কে.এ.এি.সি সেভায়ি িযিহার েরা উসচি



িাোয়িসিয়ি আোন্ত করাগীয়দর কক্ষয়ত্র রয়ক্ত শেকরার পসরিান শুরুয়ি িৃসদ্ধ 
হয়ি পায়র িাই প্রসিসদন ৫ কিাাঁিা েয়র কে.এ.এি.সি সদয়ে শুরু েরার 

পরািশব কদওো হে এিং িারপয়র ধীয়র ধীয়র কিাজ িাসেয়ে কিালা উসচি। 
কিায়জর িাত্রা েসিয়ে অ্সিসরক্ত পসরিান জল পান েরুন।

িাোলাইসিয়ির করাগীয়দর জনয, জল খাওোর পসরিাণ্ িাোয়নার অ্ন়ুিসি 
না কদওো পযবন্ত করাগীয়ে প্রসিসদন ১ কিয়ে ২ কিািা কদওো উসচি

কে.এ.এি.সি সেভায়ি িযিহার েরা উসচি



িাসহযে ভায়ি িযিহায়রর জনয প্রস্তাসিি প্রনালী

ত্বয়ের জনয কিিন প্রস্তাসিি িযিহার কনই। ত্বে চাসহদার কচয়ে কিসশ কশাসষি েরয়ি পায়র না, 
িাই িাত্র েয়েে কিাাঁিা িযিহার েরুন, ত্বয়ে ভালভায়ি িযািাজ েরুন এিং ত্বেয়ে 

িম্পূণ্বরূয়প কশাষণ্ েরয়ি সদন।
প্রািসিেভায়ি ২০ কিাাঁিা েয়র সদয়ে শুরু েরার পরািশব কদওো হে। প্রসিসদয়নর অ্ভযাি 

সহিায়ি েয়েে িাি সনেসিি কে.এ.এি.সি িযিহার েরুন।



কে.এ.এি.সি সিসভন্ন ত্বয়ের িিিযা কযিন- িািবািাইসিি, কিাসরোসিি, এেসজিা 
ইিযাসদর হাি কিয়ে ি়ুসক্ত কপয়ি িহােিা েয়র। 

ভাল িলািয়লর জনয স্নায়নর পয়র এিং গুয়িায়ি যাওোর আয়গ প্রসিসদন 
কে.এ.এি.সি িযিহার েরুন। 

ত্বয়ের িযাসধর কক্ষয়ত্র



কিৌন্দয়যবর যয়ের জনয
• কে.এ.এি.সি-এর িসিে িযায়িজ রণ্, িসলয়রখা, দাগ ইিযাসদর িিিযা কিয়ে ি়ুসক্ত কদওোর িায়ি 

িায়ি ত্বেয়ে েয়র কিায়ল উজ্জ্বল ও কোিল
• কেিলিাত্র ৪০ কিাাঁিা কে.এ.এি.সি ৫০ সিসলিার জয়লর িয়ধয সিসশয়ে ি়ুয়খ কে েরুন
• প্রয়োজন অ্ন়ুযােী কিায়জর িাত্রা ৪০ কিয়ে ৮০ কিাাঁিা পযবন্ত িাোয়না কযয়ি পায়র 
• রণ্, িসলয়রখা, দাগ িংরাসিি স্থায়ন িরািসর এেে ড্রপ প্রয়োগ েরয়ি পায়রন এিং এসি িসিেভায়ি 

িযায়িজ েয়র এই িিস্ত িিিযা কিয়ে ি়ুসক্ত কপয়ি পায়রন 
ভাল িলািয়লর জনয প্রসিসদন িোয়ল এিং স্নায়নর পয়র কে.এ.এি.সি প্রয়োগ েরুন 



কজাে, কগাোসল, োাঁধ, সপি, ঘাে, হাি ইিযাসদর 

িযিা- কিদনার জনয

• এে িপ্তায়হর পয়র কিায়জর িাত্রা ২০ কিয়ে ৩০ কিাাঁিা িাোয়না কযয়ি 
পায়র যা প্রয়োজন অ্ন়ুযােী ৪০ কিাাঁিা পযবন্তও িাোয়না কযয়ি পায়র

• কে.এ.এি.সি-এর িসিে িযায়িজ কজাে, কগাোসল, োাঁধ, সপি, ঘাে, 
হাি ইিযাসদর িযিা- কিদনার হাি কিয়ে
ি়ুসক্ত কপয়ি িাহাযয েয়র

ভাল িলািয়লর জনয স্নায়নর পয়র এিং গুয়িায়ি যাওোর আয়গ প্রসিসদন 
কে.এ.এি.সি িযিহার েরুন 



শরীয়রর অ্ভযন্তরীণ্ িযাসধর কক্ষয়ত্র

• গুয়িায়ি যাওোর আয়গ আপনার প্রসিসদন পায়ে িযািাজ েরুন 

• উচ্চ রক্তচাপ, িাি, িাোয়িসিি, স্নাে়ুরজসনি িিিযা ইিযাসদর িয়িা অ্ভযন্তরীণ্ িযাসধর 
হাি কিয়ে রক্ষা েরয়ি িহােিা েয়র এিং হাে ও কজােগুসলয়েও শসক্ত িৃসদ্ধ েয়র

• যসদ ২-৩ িপ্তাহ পায়ের িযািাজ েরার পয়রও স্বায়স্থযর কোনও পসরিিকন না ঘয়ি িয়ি 
এর োরা কিাঝা যাে শরীয়র িযাগয়নসিোয়ির িীর ঘািসি রয়েয়ছ। এর জনয এসি 
িপ্তায়হ দু'িার পূণ্ব শারীসরে িযািাজ েরার পরািশব কদওো হে 

• পূণ্ব শারীসরে িযায়িয়জর িয়ধয হাি, পা, সপি, ঘাে ইিযাসদ অ্ন্তভুবক্ত রয়েয়ছ

ভাল িলািয়লর জনয গুয়িায়ি যাওোর আয়গ কে.এ.এি.সি প্রয়োগ েরুন



• প্রসিসদন পায়ে িযািাজ স্বাস্থযের জীিয়নর জনয উপোরী হয়ি। 
এসি আপনায়দর কদয়ি িয়িজিার অ্ন়ুভূসি 

• িপ্তায়হ দু'িার পূণ্ব শারীসরে িযািাজ পীো কিয়ে ি়ুসক্ত দাওোর িায়ি 
িায়ি শারীসরে প্রাণ্শসক্তর িৃসদ্ধ ঘিাে এিং আপনায়দর রায়খ ি়ুস্থ 

• কিায়জর িাত্রা এে িপ্তায়হর পয়র ৩০ কিাাঁিা িাোয়না কযয়ি পায়র যা 
প্রয়োজন অ্ন়ুযােী ৪০ কিাাঁিা পযবন্ত িাোয়না িম্ভি

ভাল িলািয়লর জনয গুয়িায়ি যাওোর আয়গ 
কে.এ.এি.সি প্রয়োগ েরুন

স্বাস্থযের জীিনযাপয়নর কক্ষয়ত্র



• হালাল অ্ন়ুয়িাসদি 
• কোশার োরা অ্ন়ুয়িাসদি
• সজএিসপ-এর সনয়দকসশো অ্ন়ুযােী তিসর

িাক্ষযদান ও প্রিানপত্র



কযাগায়যায়গর সিোনা

KEVA INDUSTRIES
Level 2, Prestige Omega, No. 104,

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India).

Website: www.kevaind.org



সিিঃদ্রিঃ:
এই পণ্যটি কিোনও করোগের টিটিত্সো, প্রটিগরোধ, টনরোময় বো টনণ্ণগয়র উগেগযয নয়। 
আপনোর স্বোস্থ্যগসবো টিটিত্সগির সোগে পরোমযণ িরুন।


