
েকভা 
ি�পল েস্টম েসল 

�পস  



ি�পল েস্টম েসল �পস 
অেনক সময় আমরা মেন কির কয্ান্সার, হৃদ েরাগ, েমরুদেণ্ডর আঘাত, ে�াক এইসব েরােগর েকান িচিকৎসা হয় না।
আমরা যখন এই সমস্ত েরােগর কথা শুেন িনরাশ হেয় যাই, তখন মেন  হয় এই সমস্ত েরােগর েকান সমাধান েনই।

িকন্ৎত এখন এই সমস্ত েরােগর সমাধান রেয়েছ, েসিট হল েস্টমেসল েথরািপ।



ি�পল েস্টম েসল �পস 
• আমােদর শরীেরর েকাষগুিলর বয়স বাড়ার সােথ সােথ কাযর্ক্ষমতা কমেত থােক

• �েতয্েকরই েস্টম েসল নােম িবেশষ েকাষ আেছ,
যা ক্ষিত�স্ত এবং পুরেনা িটসুয্গুিলেক পুনরুজ্জীিবত করেত সাহাযয্ কের 



ি�পল েস্টম েসল �পস 
• েস্টম েসল �াণশিক্তর উৎস 

• েস্টম েসল, অঙ্গ গঠন করার সময় পূবর্বত� েকাষগুিলেক �মাগত  
শিক্ত সরবরাহ কের এবং িনেজেদর অিস্থতয্ বজায় রােখ 

• িকছ� দীঘর্স্থায়ী উিদ্ভেদর মেতা, েস্টম েসল গুিলও িনেজেদর 
পুনর্গঠন এবং পুনর্রুৎপাদন ক্ষমতার মাধয্েম হাজার হাজার বছর ধের 

সি�য় থােক



ি�পল েস্টম েসল �পস 
• আজকাল বাড়ন্ত দূষণ, েভজাল - খাবার, ফল, সবিজ এইসব 

কারেণর জনয্ �িতটা মানুেষর �মাগত েকাষ দুবর্ল হেয় 
পেড়েছ 

• েকাষ দুবর্লতার ফেল িবিভন্ন �কার েরােগ আ�ান্ত হয় মানুষ

• েস্টম েসলর মাধয্েম দুবর্ল েকাষগুিল পুনজ�বন েদওয়া সম্ভব 

েস্টম েসল শরীেরর েকাষগুিলর পুনর্গঠন এবং 
পুনর্রুৎপাদেন গুরু�পূণর্ ভ�িমকা পালন কের, 
তেব সমেয়র সােথ সােথ এেদর কাযর্ক্ষমতা 

�মাগত কমেত থােক



আমােদর িবজ্ঞানীরা এবং গেবষকরা িবরল �জািতর গাছগাছড়া ও ফেলর িনযর্াস েথেক 
েস্টম েসল বার করার জনয্ এক অিভনব �যুিক্তর বয্বহার কেরেছ, 

িনেয় এেসেছ েকভা ি�পল েস্টম েসল �পস

ি�পল েস্টম েসল �পস 



 শরীের পুিষ্টর চািহদা পূরেণ 
সহায়তা কের 

ি�পল েস্টম েসল �পস 



উচ্চমােনর েশাষণ ক্ষমতা এবং কাযর্কারীতা 
শরীের ৈজব পদােথর্র চািহদা পূরেণ সক্ষম

�পস িহসােব বয্বহােরর কারন ? 



�েকর অকালবৃিদ্ধ �িতেরােধর 
সােথ সােথ �াস্থয্র উন্নিত ঘটায় 

বয্বহােরর উপকারীতা 



শরীের ক্ষিতকারক �ভাব সৃিষ্টকারী অয্ািন্টেজেনর িবরুেদ্ধ লড়ােত সহায়তা কের

বয্বহােরর উপকারীতা 

শারীিরক সহয্শিক্ত বৃিদ্ধ করার সােথ সােথ শরীরেক দূবর্লতার হাত েথেক 
রক্ষা কের



বয্বহােরর উপকারীতা 

দুষণ েথেক �কেক 
রক্ষা কের

• হৃদয়েক সুস্থ রাখেত সাহাযয্ কের

• েকােলেস্টরল এবং রক্তচাপ িনয়�েন
সাহাযয্ কের



হৃদ েরােগর মত সমসয্া সমাধান সাহাযয্ কের

বয্বহােরর উপকারীতা 

স্নায়ুতে�র সমসয্া সমাধান সাহাযয্ কের



কয্ান্সােরর মত মারাৎমক েরাগ 
�িতেরােধ সাহাযয্ কের

বয্বহােরর উপকারীতা 



• ডায়ােবিটস সং�ান্ত জিটলতা কমােত 
সাহাযয্ কের

• গাঁেটর সমসয্া সমাধােন 
সাহাযয্ কের 

বয্বহােরর উপকারীতা 



• শরীের হরেমােনর ভারসাময্ বজায় 
রাখেত সহায়তা কের

• মিহলােদর রজঃ�াব জিনত 
সমসয্া সমাধােনও সহায়তা কের

বয্বহােরর উপকারীতা 



• েকাষ্ঠকািঠনয্ এবং মলতয্ােগর 
সমসয্া কমায় 

• হজম ক্ষমতা বাড়ােনার 
পাশাপািশ অে�র অভয্ন্তরীণ 

ক্ষমতাও বাড়ায়

বয্বহােরর উপকারীতা 



হজম ক্ষমতা বাড়ােত সাহাযয্ কের এবং 
শরীের �ত হাের েমদ  জমেত েদয় না

বয্বহােরর উপকারীতা 

• �েকর সমসয্া সমাধােন সহায়তা কের 
• শরীরেক জীবানুর িবরুেদ্ধ লড়েত সাহাযয্ কের 
• �েকর গুরুতর েরাগ �িতেরােধ সহায়তা কের 
• স্মৃিতশিক্ত বাড়ােত সাহাযয্ কের



ি�পল েস্টম েসল �েপর উপাদান গুিল হল

• MALUS DOMESTICA
• SOLAR VITIS
• ACAI  BERRIES
• CRANBERRY FRUIT EXTRACT
• CORDYCEPS SINENSIS
• SCHIZOPHYLLUM COMMUNE
• CHASTE TREE FRUIT EXTRACT 

(VITEX AGNUS-CASTUS)



সাক্ষয্দান ও �মানপ� 
�াক�িতক গুেন সমৃদ্ধ,

সুইস ফরমুলা অনুযায়ী ৈতির 

হালাল ও েকাশার �ারা নিথভ�ক্ত 

িজ.এম.িপ িনেদ�িশকা অনুযায়ী ৈতির

১০০- এরও েবিশ িক্লিনকাল �ায়াল �ারা �ীক�ত 
অিভনব িবেশ্লষণ পি�য়া �ারা ৈতির



েসবেনর িনধর্ািরত মা�া

সকােল এবং িবকােল খািল েপেট বা 
খাওয়ার আধ ঘন্টা আেগ ১০ িট �প িনন

ভাল ফলাফেলর জনয্ িনয়িমত ভােব 
৬ েথেক ১২ মাস �িতিদন দুইবার কের বয্বহার করুন



েযাগােযােগর িঠকানা:

Keva IndustrIes
An ISO 9001:2008 Certified Company

Web: www.kevaind.org

http://www.kevaind.org/


�ষ্টবয্: এই পণয্িট েকানও েরােগর িচিকৎসা, িনরাময় বা �িতেরােধর উেদ্দেশয্ নয়। 
আপনার �াস্থয্েসবা েপশাদােরর িনধর্ািরত মা�া অনুযায়ী �হন করুন।
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