
প্রাকৃতিক উপাদানের গুনে সমৃদ্ধ



কাতি তক?
কাতি িরীনরর অতিব্যাতি যা জ্বালানপাডা এব্ং 
সংক্রমণ ঘতিি ররাগ।   
এতি এমে একতি উপান়ে যা গলা রেনক অেযােয 
অযালানজেেগুতলর মনযয আমানদর রদনে উপতিি 
তব্তিন্ন যুতলকণা, জীব্াণ,ু জ্বালা, রেষ্মা এব্ং 
ব্যাকতিতর়ো রেনক মুতি রদ়ে। 



কাতি রকে ে়ে?
আপতে যখে যা রকাে তকছু কনরে িখে আপোর 
গলার উপর চাপ সৃতি ে়ে।  
এতি আপোর ফুসফুস এব্ং ব্ািানসর পাইপ 
পতরষ্কার করনি সো়েিা কনর।
ফ্লু এব্ং সতদেজতেি কাতির মনিা অনেকগুতল কাতি 
ক্ষেিা়েী, এগুতল সমন়ের সানে সানে তেনজ 
রেনকই চনল যা়ে।



কাতির কারে সমূে
• রযাোঁ়ো
• ররাগজীব্ােু 
• অযালাতজে এব্ং োোঁপাতে
• উনেজক ব্া যন্ত্রণাদা়েক 
• অযাতসড তরফ্লাক্স 
• ইিযাতদ 



রকিা কফ তসরাপ



অযালনকােল 
েীে

আসতি েীে িন্দ্রাচ্ছন্নিা েীে

প্রাচীে আ়েুনব্েতদক সূত্র 

দ্বারা তেতমেি

একতি িাল অযাতি অযালাতজে, ক্ষ়ে 
ররাযী এব্ং জমাি ব্াযা রেনক 

মুতি রদ়ে



একতি সম্পুেে 
পার্শ্েপ্রতিতক্র়োেীে 

অযালনকােল েীে আ়েুনব্েতদক 
তসরাপ যা র্শ্সেিনন্ত্রর রেষ্মা

তিতি এব্ং রপিীগুতলর 
স্বািাতব্ক কাযেক্ষমিা ব্জা়ে 

রাখনি সো়েিা কনর

িুলসী, মুতলতে ও মযুর 
গুনে সমৃদ্ধ 





কাতি রেনক রদ়ে চিজলতদ আরাম 

আ়েুনব্েতদক সূত্র

রোম 
রমড 
সূত্র 



সতদে জতেি এব্ং 
শুকনো কাতি উিন়ের 

রক্ষনত্রই উপকারী



আ়েুনব্েতদক উপাদাে সমূে

• িুলিী 
• লব্ঙ্গ
• আদা 
• রসালাোম জযানথাকাপোম
• গ্লাইতসতরতেজা গ্লযাব্রা
• রমথা তপপাতরিা 
• মযু



িুলিী

 আলসানরর সম্ভাব্ো হ্রাস কনর। 
 এতি সতদে- কাতি দূর কনর।  
 িুলসী পািা ঠান্ডাজতেি সমসযা 

হ্রানসও সো়েিা কনর।



লব্ঙ্গ
দীঘেিা়েী ব্রঙ্কাইতিস, োোঁপাতে, রকাষ্ঠকাতঠেয, 
গনোতর়ো, তজহ্বার পক্ষাঘাি, ডা়েতর়ো, 

কনলরা, দীঘেিা়েী মযানলতর়ো, 
িাইরাল রেপািাইতিস, র্শ্াস-প্রর্শ্ানসর 
সংক্রমণ, রটামানচ, প্লীো, কাতি এব্ং 

তিউমারজতেি ররাগগুতলর তচতকত্সার রক্ষনত্র 
এতি ব্যব্হৃি ে়ে ।



আদা
োজার ব্ছর যনর জ্বর, োোঁপাতে এব্ং কাতির 

মনিা সমসযা সমাযানে ব্যব্হৃি ে়ে। 
আদা গলা ব্যো এব্ং কাতির সমসযা সমাযানে 

সাোযয কনর, এছাডাও ঠান্ডাজতেি সমসযা 
হ্রানসও সো়েিা কনর। 



রসালাোম জযানথাকাপোম

• এতি স্বািযকর প্রস্রানব্ সো়েিা কনর এব্ং র্শ্াসযনন্ত্রর তসনটনম 
রি সঞ্চালে কাযেকর কনর। 

• এতি গলার জ্বালা জতেি সমসযা আরাম রদ়ে। 
• এতি রেষ্মার তেিঃসরনণ সো়েিা কনর র্শ্াস-প্রর্শ্াস ক্ষমিানক উন্নি কনর।
• এতি রকাষ্ঠকাতঠেয এব্ং রপি ফাোঁপার সমসযা রেনক মুতি রদ়ে।
• এতি োোঁপাতে, কাতি এব্ং সতদের মনিা সমসযা হ্রাস করনি সাোযয কনর। 



গ্লাইতসতরতেজা গ্লযাব্রা

 গ্লাইতসতরতেজা গ্লযাব্রা ব্রতঙ্ক তিউব্ুনলর প্রদাে এব্ং ক্ষ়ে 
ররাযক তেসানব্ কাযেকর।    

 গ্লাইসারাইতেক অযাতসড তমউনকাপতলসযাকাতরড 
সংনেষনণ সাোযয কনর। 

 এতি রব্রাতঞ্চ়োল তেিঃসরণ ব্াডা়ে ব্া িার সান্দ্রিা হ্রাস 
কনর, কাতি ও ঠান্ডা লাগার প্রব্ণিা হ্রাস কনর। 



রমথা তপপাতরিা

• ঠান্ডা অেুিূি স্না়েুনক উদ্দীতপি কনর । 
• র্শ্াসযনন্ত্রর তক্র়ো স্বািাতব্ক রানখ। 
• গযানরানডতে়ো়ে কাযেকর, ঠান্ডা লাগার 

সমসযা হ্রাস কনর। 



মযু
মযু  কাতি লক্ষণ হ্রাস কনর। 

মযু কাতি রেনক মুতি তদনি এব্ং রানি তিশুনদর 
ঘুনমর সম়ে কাতির প্রিাব্ কমানি সাোযয কনর।



রপতরনফরাল অযাতিিুতসি (কাতি দমেকারী) ক্ষমিা 





কাযেকরিানব্ কাতি 
তে়েন্ত্রণ কনর

গলার জ্বালা রেনক মুতি রদ়ে

িন্দ্রাচ্ছন্নিা েীে

ঠান্ডাজতেি 
সমসযা রেনক 

মুতি রদ়ে



ব্যব্োনরর প্রোলী
প্রাপ্তব়্েস্কনদর: তদনে ১-২ চামচ 

তিশু: তদনে তিে চামচ

ব্যব্োনরর আনগ িানলািানব্ িাোঁতকন়ে তেে



রযাগানযানগর তঠকাো

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

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org




