
কেভা অর্থা 
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মূল্য- ১১৯০ টাো

৭৫০ মমমল্ 



অর্থারেমিরের কেরে মে মে  সমসযা ররয়রে?

কেশী, মল্গারমন্ট এবং জরয়ন্টগুমল্র সার্ সম্পমেিত মবষয়গুমল্রে অর্থারেমিরের 
অন্তভভথক্ত মবরবচনা েরা হয়

বযামিগুমল্ হল্ অসুস্থতা, আঘাত বা করাগ 
যা হাাঁটভর সমসযা সৃমি েরর, 

হুইরেশ,োাঁরির সমসযা, োরমটরল্রজর 
আঘাত, োরয় বয্া এবং 
ফাইররামাইমজয়া ইতযামি



অর্থারেমিরের ফরল্ মবমভন্ন সমসযা

বাত: বাতজমনত করাগ, গাাঁরট বয্া, চল্াচরল্র সীমাবদ্ধতা, 
সংরযাগোরী মটসুয গুমল্রত কফাল্া এবং বয্া ইতযামি

অমিওআ্থারাইমটস: মিযবয়সী এবং বয়স্ক 
প্রাপ্তবয়স্করির মরিয এই করাগ কবমশ কিখা যায়। 
োরমটরল্জ, হাত, হাাঁটভ, কমরুিরে বয্া ইতযামি



অর্থারেমিরের ফরল্ মবমভন্ন সমসযা

মরউমাটরয়ি আর্থ্থাইমটস: এমট এেমট করাগ বাত জমনত 
সমসযার তামল্োভভক্ত। কজাড় গুমল্রত তীর প্রিাহ সৃমি েরর

ফ্র্যােচার: হারড়র অংশ েয় সৃমি, সরল্ররখার হাড় 
এবং সমেথল্ হাড় জুরড় মবেৃমতর সৃমি



অর্থারেমিরের ফরল্ মবমভন্ন সমসযা

কজাড় গুমল্রত, মেেরন ও ঘারড় বয্া 
• কমরুিরে েয়, মেরে বয্ার এেমট মনমিিি োরণ। 
• ঘারড়র বয্া, আঘাত বা ঘারড়র কেশী এবং মল্গারমন্টগুমল্র েমত হরত োরর,বাত বা 

আর্থ্থাইমটরসর সম্ভাবনা কিখা যায়। 
• এোড়াও েুমির ঘাটমতর োররণও বয্া হরত োরর। 



অর্থারেমিরের ফরল্ মবমভন্ন সমসযা

েনুরইর বয্া 
এবং সমসযা

স্কমল্রয়ামসস 

হারড়র বয্া 
এবং সমসযা

মশরিাাঁড়ার বক্রতা 
জমনত সমসযা 

োেথাল্ টারনল্ 
মসনররাম

ফাইররামাইমজয়া

এমেরোমিল্াইমটরসর 
সমসযা 



আয়ুরবথরির মািযরম মচমেত্সা
আয়ুরবথরি অর্থারেমিে করাগগুমল্র কভষজ েদ্ধমত, কযাগবযায়াম, িযান, েযাল্মসয়াম েমরেূরে েমতা 

এবং সমেে খািযাভারসর মািযরম মচমেত্সা েরা হয়। 

আয়ুরবথরি কজাড় গুমল্রে সচল্ এবং মজবুত রাখরত, অযাল্মভরয়মটং হারবথর মািযরম মচমেত্সা 

েরা হয়।

কভষজ েণযগুমল্ দুবথল্তা োমটরয় উেরত সহায়তা েরর এবং কজাড় গুমল্রে শমক্তশাল্ী েরর। 

আয়ুরবথরির মািযরম বারতর বয্ার মচমেত্সার কেরে ররয়রে মবমভন্ন কভষজ েদ্ধমত। 



কেভা ইিাসমিস অর্থারেমিরের সমসযা সমািারনর 
জনয মনরয় এরসরে এে অননয আয়ুরবথমিে উোয়

কেভা অর্থা 
কেয়ার জুস



কেভা অর্থা কেয়ার জুস

এমট কভষজ গুরন সমৃদ্ধ এেমট প্রােৃমতে 
েণয যা বাতজমনত বয্া, কজারড়র বয্া 

ক্রে মমক্ত কিয় ।
এমট কেশীর বয্া, কজারড়র বয্া, মেরে 

বয্া এবং আঘাত বা আঘারতর ফরল্ সৃি 
বয্া ক্রে মুমক্ত মিরত সাহাযয েরর।



উোিান সমূহ
• অশ্বগন্ধার মনযথাস

• ঘৃতেুমারী

• মনগুথমি মনযথাস

• মশল্মজত্ 

• গুগুল্ মনযথাস

• হাটরজাি মনযথাস

• রাসানা মনযথাস

• কনামন

• বসওমল্য়া কসরিাটা মনযথাস



অশ্বগন্ধা বয্া সংরেতরে মমিরে কে াঁোরত বািা কিয় যার ফরল্ কয 
কোনওরেম বয্া ক্রে মুমক্ত োওয়া যায়।

এমটর প্রিাহ মবররািী গুরন সমৃদ্ধ।



অযারল্ারভরারত ররয়রে অযামন্ট-ইনফ্ল্যারমটমর ববমশিয যার োররণ 
এমট জরয়রন্টর বয্া ক্রে মুমক্ত মিরত সাহাযয েরর।

অযারল্ারভরার মনযথাস বারতর বয্া এবং প্রিাহ হ্রাস েররত
সহায়তা েরর



মনগুথমি মূল্ এবং োরল্র মনযথারস ররয়রে েযথাপ্ত েমরমারণ উেমস্থত 
অযাল্োল্রয়ি যা প্রিাহমবররািী এবং কবিনানাশে (বয্া-উেশমোরী) 

গুরন সমৃদ্ধ।
বাতজমনত করাগীরির কেরে জরয়রন্ট বয্া এবং কেশীগুমল্রে প্রশমমত 

েররত সহায়তা েরর । 



মশল্ামজরত কবিনানাশে এবং প্রিাহ মবররািী গুন ররয়রে এবং এমট 
শরীররর মবমভন্ন কবিনািায়ে অবস্থার জনয িরোরী।

মশল্মজত্ বাত, অমিওআ্থারাইমটরসর কেরে খুবই উেোরী, োরণ এমট 
জরয়ন্টগুমল্রে েুমি কজাগায় এবং প্রিাহ এবং বয্া হ্রাস েরর



কভষজ গুগুল্ু প্রিাহজনে প্রমতমক্রয়া মনয়ন্ত্রণ েরর

 মগগুল্ু রজরনর মনযথাস প্রিাহ এবং জরয়রন্টর 
কফাল্া েমায়



জরয়ন্টগুমল্র প্রিাহ ক্রে মুমক্ত মিরত োযথের।
হাড় এবং কেশী গুমল্রে শমক্তশাল্ী েরর।

জরয়ন্টগুমল্র েরোরতা হ্রাস েররত সহায়তা েরর।
জরয়ন্টগুমল্রে েয় ক্রে রো েরর।



রাসানা অযামন্টঅমিিযান্ট প্রমতরো মসরিরমর এনজাইমগুমল্র মক্রয়ােল্াে 
েুনরুদ্ধারর সহায়তা েরর যা আর্থ্থাইমটরসর কেরে অমিরিমটভ েমত হ্রাস 

েররত সহায়তা েরর।
বাতজমনত বয্ায় রাসানা খুবই উেোরী োরণ এরত 

এমন্ট-ইনরফ্ল্রমটমর এবং অযানাল্রজমসে গুন ররররে, এমট প্রিাহ এবং 
জরয়রন্টর বয্া হ্রারস সহায়তা েরর। 



 কনামনর রস ররক্ত ইউমরে অযামসরির ঘনত্বরে হ্রাস েররত োরর, যার ফরল্ বারতর বয্ার 
ঝুাঁমে হ্রাস োয়। 

 কনামনর রস বয্ার উেশরম এবং কবিনানাশে মহরসরব বযবহৃত হয়।
 সািারণত শারীমরে দুবথল্তার মবরুরদ্ধ ল্ড়রত সাহাযয েরর।

 সামমিে স্বাস্থয ও েমথেমতার উন্নমত ঘটায়। 



এমট জরয়রন্ট বয্া এবং প্রিাহ দূর েরর।
 কজারড়র বয্া েমারত সহায়তা েরর।

গমতশীল্তা এবং শারীমরে শমক্তর বৃমদ্ধ ঘটায়। 
সামমিে স্বাস্থয ও েমথেমতার উন্নমত ঘটায়।



কেভা অর্থা কেয়ার জুস 
বযবহাররর উেোমরতা

কেশীর বয্া ক্রে 
মুমক্ত কিয়

আঘাত বা কেশীজমনত িমা 
ক্রে মুমক্ত কিয়

কেশীর কফাল্াভাব েমায়

ইউমরে অযামসরির 
েমরমাণ হ্রাস েরর

জরয়ন্টগুমল্রত ইউমরে অযামসি 
জমা করাি েরর

জরয়রন্টর বয্া েমারনার সার্ 
সার্ কেশী গুমল্রেও সচল্ রারখ



১০০% মনরােি

হাড় গুমল্রে সুস্থ রাখরত 
সাহাযয েরর

হাড়রে শমক্তশাল্ী েরর 
কতারল্

শারীমরে বয্া উেশরম 
সহায়তা েরর

সব বয়রসর েুরুষ এবং 
মমহল্ারির জনয সহায়ে

জরয়ন্টগুমল্র গমতশীল্তা এবং 
নমনীয়তারে উন্নত েররত 

সহায়তা েরর

কেভা অর্থা কেয়ার জুস 
বযবহাররর উেোমরতা



বযবহাররর প্রনাল্ী

•ভারল্া ফল্াফরল্র জনয ৬-১২ মাস মনয়মমত বযবহার 
েরুন। 

• মশল্ কখাল্ার েরর এে মারসর মরিয বযবহার েরুন।  

• বযবহাররর আরগ ভারল্াভারব ঝাাঁমেরয় মনরত হরব। 



কযাগারযারগর মেোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



িনযবাি 


