
আপনার জীবনকে েকর তুলুন স্বাস্থ্যের

১২০টি 
েযাপসুলস  

মটরঙ্গা প্লাস 
েযাপসুলস



 এেটি তীক্ষ্ণ মন, শটিশালী শরীর 
এবং স্বাস্থ্যের চেতনা টনক়ে জীবন 

যাপন েরুন।
 সীমাহীন শটিকত ভরপুর শরীরই, 

স্বাস্থ্যের জীবনযাপন এবং স্বাকস্থ্যর 
উন্নটতর োটবোটি ।

 তাহকল চেটর না েকর এখটন শুরু 
েরুন আর হক়ে উিুন স্বাস্থ্যের 

জীবকনর অটিোরী । 
 চযৌবকনর শটি বৃটির সাকে সাকে 

টনকজকে টিকর পান নতুন রূকপ নতুন 
ভাকব ।





মটরঙ্গা প্লাস েযাপসুলকসর বযবহার আপনার স্বাস্থ্যকে
েকর পুনরুজ্জীটবত 

আপনাকের েকর চতাকল সীমাহীন শটির অটিোরী 

আপনাকের স্বাকস্থ্যর পুনরুিাকর সাহাযয েকর 

চে়ে নব প্রানশটির সঞ্চার 









ডা়োকবটিস:
চবশ েক়েেটি প্রােটমে গকবষণার তেয অনুযা়েী চেখা চগকে, মটরঙ্গা়ে পাও়ো 
ইনসুটলন জাতী়ে চপ্রাটিন রকি শেকরার পটরমাণ হ্রাস েকর। এটি ডা়োকবটিস 

জাতী়ে সমসযা সমািাকন সাহাযয েকর 

েযান্সার:
টবটভন্ন গকবষণা ও পরীক্ষা টনরীক্ষার মািযকম চেখা চগকে, এর টনযযাস গুটল অগ্ন্যাশক়ে 
েযান্সার চোষগুটলর বৃটিকে িীর েকর িকল েযান্সার চরাগীর শরীকর চেকমাকেরাটপ 

আরও ভালভাকব োজ েকর 

স্মৃটত শটি:
টেেু টবকশষজ্ঞরা মকন েকরন চয একত উপটস্থ্ত অযাটিঅটিকডিস এবং অনযানয 

স্বাস্থ্য-উদ্দীপে গুটল, মটিকের োপ এবং সংক্রমণ জটনত 
চরাগ টনরামক়ে সাহাযয েকর 



েকলকেরল
বাত

উচ্চ রিোপ
ওষুকির পার্শ্য প্রটতটক্র়ো জটনত টলভাকরর ক্ষটত

পােস্থ্লীর ঘা

হাাঁপাটন
ক্ষত টনরাম়ে

আলসাকরকিটিভ চোলাইটিস

অটতসার
রিাল্পতা

ওজন হ্রাস জটনত সমসযা 



সহয শটি বাড়াকত 

সাহাযয েকর 

স্মৃটত শটি এবং চেতনার 

বৃটি ঘিা়ে 

সংক্রমকণর টবরুকি লড়কত 
সহা়েতা েকর

চোকলকেরকলর মাত্রা 

টন়েন্ত্রন েকর 

রকি শেকরার পটরমাণ 

হ্রাস েরকত সহা়েতা েকর



মটরঙ্গা, ওষুকির পার্শ্য প্রটতটক্র়ো জটনত ক্ষটত চেকে টলভারকে রক্ষা েকর 

মটরঙ্গা়ে েযালটস়োম এবং িসিরাস রক়েকে, যা হাড়কে সুস্থ্ - সবল 

রাখকত সহা়েতা েকর

মটরঙ্গার টনযযাস গুটল চপকির টবটভন্ন বযাটি, 

চযমন- চোষ্ঠোটিনয, গযাটিটিস এবং আলসাকরটিভ চোলাইটিস টনরামক়ে সহা়েতা েকর 

মটরঙ্গা হতাশা, উকেগ এবং ক্লাটি, এোড়াও টবটভন্ন চরাকগর টেটেত্সা়ে সাহাযয েকর

এটিকত উচ্চ মাত্রা়ে অযাটিঅটিকডি আকে যা চোকখর েৃটি শটি উন্নত েরকত সাহাযয েকর। 
চমাকরাঙ্গা চরটিনাল িমনী গুটলর প্রসারণ বন্ধ েরকত সক্ষম এোড়াও কেটশে টিটি গুটলর ঘন 

হক়ে যাও়ো চরাি েরকত সাহাযয েকর



 মটরঙ্গা প্লাস েযাপসুলস স্বাস্থ্যকে রক্ষা
েরার সাকে সাকে শরীকর চে়ে নব 

প্রানশটির সঞ্চার। 
 শরীরকে টবটভন্ন অসুস্থ্তার হাত চেকে 

রক্ষা েকর এবং স্বাস্থ্যকে েকর 
পুনরুজ্জীটবত। 

 সংক্রামন এবং অোলোলীন বািযকেযর 
টবরুকি লড়কত সাহাযয েকর ।

 সীমাহীন শটিকত ভরপুর শরীরই, 
স্বাস্থ্যের জীবনযাপন এবং স্বাকস্থ্যর 

উন্নটত োটবোটি ।



চোকলকেরল এবং রিোপ েমাকত সাহাযয েকর 

রকি শেকরার মাত্রা টন়েন্ত্রকন সহা়েতা েকর 

সম্পূণয চভষজ এবং প্রােৃটতে দ্রকবযর সংটমশ্রকণ কতটর, 
এর চোনও পার্শ্য প্রটতটক্র়ো চনই 



 মটরঙ্গার টনযযাস গুটল চপকির টবটভন্ন 
বযাটি, চযমন- চোষ্ঠোটিনয, 

গযাটিটিস এবং আলসাকরটিভ 
চোলাইটিস টনরামক়ে সহা়েতা েকর

 মটরঙ্গার অযাটিবাক়োটিে এবং 
অযাটিবযােটিটর়োল কবটশিযগুটল 

শরীরকে টবটভন্ন চরাগজীবাণুর 
টবরুকি লড়কত সহা়েতা েকর এবং 

একত উপটস্থ্ত উচ্চ টভিাটমন-টব 
উপাোন গুটল হজম শটি বৃটিকত 

সাহাযয েকর 



মটরঙ্গা ওষুকির পার্শ্য প্রটতটক্র়ো জটনত ক্ষটত চেকে টলভারকে রক্ষা েকর

মটরঙ্গা েযাপসুলস গুটল চপ্রাটিন, টভিাটমন টব-৬, টভিাটমন- টস, 
রাইকবাফ্লাটভন এবং আ়েরন সহ টবটভন্ন গুকন সমৃি 



মটরঙ্গা ওকলইকিরা 
পুটিগত গুনমান

পিাটস়োম

আ়েরন

টভিাটমন টব২ টভিাটমন টব৩

টভিাটমন টস

েযালটস়োম মযাগকনটশ়োম

টভিাটমন এ

চপ্রাটিন

েলার চেক়ে টতন গুণ চবটশ দুকির চেক়ে োর গুণ চবটশ টডকমর চেক়ে েটত্রশ গুণ চবটশ

শাে - সটির চেক়ে পাঁটেশ গুণ চবটশ েমলা চলবুর চেক়ে সাত গুণ চবটশ গাজকরর চেক়ে োর গুণ চবটশ 

েলার চেক়ে পঞ্চাশ গুণ চবটশ টেনাবাোকমর চেক়ে পঞ্চাশ গুণ চবটশ দুকির ও েইক়ের চেক়ে দুই গুণ চবটশ



মটরঙ্গা ওকলইকিরা 

টভিাটমনস 

খটনজ পোেয

িাইকিাকেটমেযালস 

৮ প্রোর প্রক়োজনী়ে  
অযাটমকনা অযাটসডস

২১টি অযাটমকনা অযাটসডস

৫০টি অযাটি - অটিকডিস 

৪২টি অযাটি - ইনফ্লযাকমকিাটর 
উপাোন 

টভিাটমনস এ, টব, টব১, টব২, টব৩,
টব৫, টব৬, টব১২, টস, টড, ই, চে, 
িটলে অযাটসড, বাক়োটিন ইতযাটে 

েযালটশ়োম, চক্লারাইড, চক্রাটম়োম, েপার, 
মযাগকনটশ়োম, িসিরাস, পিাটশ়োম,

চসাটড়োম, চসকলটন়োম, সালিার, টজঙ্ক 

ইকসাকলওটসন,চলওটসন, লাইটসন, চমটেওটনন, 
চিনাইিালাটনন, টিওটনন, ট্রাইপকিািযান, ভযাটলন 



মটরঙ্গা ওকলইকিরা 

মটরঙ্গা 

টিরুটলনা

বারটল

চগাটজ চবটর 

মযাঙ্গকেন

চহাক়েিগ্রাস ৩৪০০ 

২০০০০

২৫৩০০

২৫৫০০

৬১৯০০

১৫৭০০০

অটিকজন প্রটতভাসন ও চশাষণ ক্ষমতা পরীক্ষা 



হলটে ৩০ টম.গ্রা. 
োটল টমরে ১০ টম.গ্রা.

চরাসকমটর এল ি. ৩০টম.গ্রা.  

টশলাটজত (টব এইে.টপ আর.) ৪০ টম.গ্রা.
সাতলার টনযযাস (এল ি.) ১০০টম.গ্রা.

মটরঙ্গা (এল ি.) ১০০টম.গ্রা. 
চমটে (এস টড.) ৬০ টম.গ্রা. 

ডাটলম (এি আর.) ৩০ টম.গ্রা. 
আমলা (এি আর.টপ) ৪০ টম.গ্রা.

চশভাল (টপ আই.) ৪০ টম.গ্রা.

চেভা মটরঙ্গা প্লাস েযাপসুকলর উপাোন 



• খাটল চপকি ৪টি চেকে ৬টি েযাপসুল গরম জকলর 
সাকে বা টেটেত্সকের টনকেকটশো অনুযা়েী টনকত হকব

• সূকযযর আকলা চেকে দূকর চোন শীতল ও শুেকনা 
জা়েগা়ে সঞ্চ়ে েরুন 

• টিকজ রাখকবন না

চসবকনর পিটত



চযকোন প্রক়োজনী়েতা বা  অনুসন্ধাকনর জনয টবনামূকলয আমাকের 
ইকমল / েল বা ওক়েবসাইকি চপাে েরুন

• Web: 
• Email: 
• Customer Care : 

mailto:support@kevaindia.org



