
কেভা মিল্ক মিসল 
ড্রপস



মিল্ক মিসল মে?

মিল্ক মিসল (মসমলিামিন) হল কেইমি এবং িাগউইে 
সাথি সম্পমেিত এেমি কভষি ওষমি



• মলভাি ও মপত্তিমলি োর্যক্ষিতাথে উন্নত েথি।   
• িমিনগুমলি অপসািথন সহায়তা েথি। 

• হিিশমি উন্নত েথি। 
• কপশীি মশমিলতা উন্নত েথি।

মে িনয মিল্ক মিসল বযবহাি েিথবন?



কেভা মিল্ক মিসল 
ড্রপস



উপাদান সিূহ

 দুথিি মিসল
 মসনািা ককামলিাস (আমিিথোে) 
 তািােযাসাোি অমিমসনামলস (েযাথেমলয়ন)

 মিঙ্কথগা মবথলাবা



এমি মলভািথে অযালথোহল, 
দূমষত পমিথবশ বা েিযথক্ষত্র 

এবং মলভাি সম্পমেিত মবমভন্ন 
সংক্রািে কিাথগি প্রভাব কিথে 

িক্ষা েথি 

এছাডাও 
অযামিঅমিেযাি 

মহসাথব োি েথি 
এবং মলভাথিি মিমি 
কোথষি মিমতশীলতা 

বিায় িাখথত 
সহায়তা েথি 

মিল্ক মিসল



সাইনামিন 
(অযামিঅমিথেি) 

এবং মসমলিামিন িথয়থছ র্া 
মলভাথিি িনয খুব উপোিী

মসনািা ককামলিাস (আমিিথোে)

এগুমল এেমি িূত্রবিযে, হিথি 
সহায়তা েথি, মপত্তিমলি 
োর্যোমিতা উন্নত েথি

ইচএিমি-কোএ মিোথেস 
প্রমতথিাি েথি 

কোথলথেিল হ্রাস েথি। 

ভাল কোথলথেিল 
(এইচমেএল) এবং খািাপ 
কোথলথেিল (এলমেএল) 

ভািসািয িক্ষা েথি। 



কিচে মহসাথব োি েথি র্া 
হিথি সাহার্য েথি, ক্ষুিা 

বাডায় এবং অথেি প্রােৃমতে 
এবং উপোিী বযােমিমিয়াি 

ভািসািয িক্ষা েথি

তািােযাসাোি অমিমসনামলস (েযাথেমলয়ন)

অযামিঅমিথেথিি গুথন সিৃদ্ধ
র্া কোষ এবং মেএনএ-কত 

মি-ি যামেেযাল দ্বািা 
ক্ষমত কিাি েথি, 

বািযেয প্রমক্রয়ামি িীি েথি,    
হৃদথয়ি এবং িিনালীগুমলি 
োর্যোিীতাথে উন্নত েথি



িি সঞ্চালনথে উন্নত 
েথি, িমিষ্ক, কচাখ, 
োন এবং পাথয়ি 

োর্যোিীতাথে উন্নত েথি

মিঙ্কথগা মবথলাবা

এমি আলিাইিাি িথতা 
কিাগি সম্ভাবনা হ্রাস েথি



মেভাথব োি েথি?

ক্ষমতগ্রি মিসুযগুমলি পুনরুদ্ধাথিি প্রমক্রয়াথে 
ত্বিামিত েথি, মিমি কোষগুমলথে মিমতশীল 

েথি এবং কপ্রামিন সংথেষণথে উথত্তমিত েথি

অযামিঅমিেযাি ববমশষ্ট্যগুমল মি ি যামেেযালস 
এবং মলমপে পািমিথেশন দ্বািা সৃষ্ট্ ক্ষমত 

কিথে শিীিথে িক্ষা েথি



বযবহাথিি 
উপোিীতা



ভাইিাল এবং দীর্যিায়ী
সমক্রয় কহপািাইমিথসি 
হাত কিথে িক্ষা েথি

অযালথোহলীয় 
মসথিামসস প্রমতথিাথি 

সহায়তা েথি

পমিথবশগত সংথবদনশীলতা 
এবং মবষািতা কিাি েথি

অথেি বা বদহিথিি 
সিসযা সিািাথন 
সহায়তা েথি

শিীথিি 
মেিমিমিথেশথন 

সাহার্য েথি



কোথলথেিথলি 
ভািসািয িক্ষা েথি

বািযেয প্রমক্রয়ামি
িীি েথি

কেথিাথিিামপ 
মচমেত্সাি িথল সৃষ্ট্ 

কোথষি ক্ষমত হ্রাস েথি

কিথনাপসাল 
লক্ষণগুমল হ্রাথস 
সহায়তা েথি



কসবন প্রনালী

সোথল এবং সন্ধ্যাথবলায় ১০ কিাোঁিা খামল কপথি 
বা খাবাথিি আি র্িা আথগ গ্রহণ েরুন

ভাল িলািথলি িনয এমি 
মনয়মিত ৬-১২ িাস মনয়মিত 
দুইবাি েথি বযবহাি েরুন



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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

কর্াগাথর্াথগি মিোনা



দ্রষ্ট্বয: এই পণযমি কোনও কিাথগি মচমেত্সা, মনিািয় বা প্রমতথিাথিি উথেথশয নয়। আপনাি স্বািযথসবা কপশাদাথিি মনিযামিত িাত্রা অনুর্ায়ী গ্রহন েরুন।


