
কেভা 
অ্যাল া 
কভরা কে 



অ্যাল া কভরা
অ্যাল ালেরা, কখনও 
কখনও "আশ্চর্য উদ্ভিদ" 
দ্ভিসালে েদ্ভণযত িয় এদ্ভি 
একদ্ভি স্বল্প-কান্ডর্ুক্ত উদ্ভিদ।
অ্যাল া ি  একদ্ভি জেনাস 
র্া ৫০০ দ্ভিরও জেদ্ভি 
প্রোদ্ভতর ফু  ফল র 
রসাল া উদ্ভিদ ধারণ কলর । 

অ্যাল ালেরার জেি কলয়কদ্ভি জেরাদ্ভিউদ্ভিক বেদ্ভিষ্ট্য 
রলয়লে, গত কলয়ক েের ধলর এদ্ভি অ্লনক বেজ্ঞাদ্ভনক 

গলেষণার দ্ভেষয় িলয় দাাঁদ্ভ়িলয়লে। 



অ্যাল া কভরা
অ্যাল ালভরার পাতাগুল লত অ্যালিলি লিড মান্নানি, পল মযানানি, অ্যানথ্রােুইলনান লি-
গ্লাইলোিাইডি, অ্যানলথ্রানি, অ্নযানয অ্যানথ্রােুইলনানি (কেমন- এলমালডন এবং লবলভন্ন 

 যােলিলনর) মলতা গলবষণার েনয ফাইলিালেলমেযা  রল়েলে



অ্যাল ালভরার পুলিগত গুনমান
অ্যাল ালভরা়ে ৭৫লি িম্ভাবয িলি়ে উপাদান রল়েলে: লভিালমন, এনোইম, খলনে, 
শেকরা, ল লগলনন, িযালপালননি, িযাল লিল ে অ্যালিড এবং অ্যালমলনা অ্যালিড

লভিালমন: এলত লভিালমন এ (লবিা েযালরালিন), লি এবং ই রল়েলে ো 
অ্যালিঅ্লিলডিি লিিালব পলরলিত। এলিলত লভিালমন লব ১২, ফল ে অ্যালিড এবং 
কোল ন রল়েলে 
এনোইমি: এলিলত ৮ লি এনোইম রল়েলে: এল ়োি, ক্ষারী়ে ফিলফলিি, 
অ্যামাইল ি, ব্র্যালডলেলনি, োরবলিপলিলডি, েযািাল ি, কি ু াি, ল লপে এবং 
কপরলিলডি
খলনেিমূি: এলিলত েযা লি়োম, কিালম়োম, তামা, কিল লন়োম, মযাগলনলি়োম, 
মযাঙ্গালনে, পিালি়োম, কিালড়োম এবং দস্তা িরবরাি রল়েলে। 
মনিযােিারাইডি (গ্লুলোে এবং ফ্রুলটাে) এবং পল িযাোরাইড িরবরাি েলর। 



অ্যালিঅ্লিলডি দ্বারা িুরক্ষা প্রদান

অ্যাল ালভরা শলিশা ী 
অ্যালিঅ্লিডযালির গুলন িমৃদ্ধ, ো 
গুরুতর করালগর িালে  ডাই েরলত 

িিা়েতা েলর



অ্যালি-ইনফ্ল্যালমিলর গুন

অ্যাল ালভরা়ে উপলিত অ্যালি 
ইনফ্ল্যালমিলর উপাদানগুল  প্রদাি 
এবং বযো হ্রাি েরলত িিা়েতা েলর

দীর্ঘিা়েী প্রদাি, 
হৃদলরাগ, েযান্সার, 
লবপাে লিনলরাম, 
ডা়োলবলিি, 

আ ঝাইমার এবং 
আথ্রঘাইলিি এর মলতা 
অ্লনে করালগর িালে 
 ডাই েরলত িিা়েতা 

েলর



সলতে িদ্ভরিক্ক িাতা জেলক দ্ভনষ্কাদ্ভিত িয় 

কেভা অ্যাল া কভরা কে  



এই কে লি লবলশি লবজ্ঞানীলদর েল ার 
তত্ত্বাবধালন উলিত, প্রােৃলতে ও স্বািযের 
অ্যাল ালভরা উলিদ কেলে উৎপালদত 
ি়ে।িম্পূণঘ উৎপাদন প্রলি়োলি লবলভন্ন 
পরীক্ষার মধয লদল়ে অ্লতিম েলর োলত 
তারা গুনমান এবং লবশুদ্ধতার মান 

িম্পূণঘরূলপ বো়ে োলে। 

কেভা অ্যাল া কভরা কে  



অ্লতলরি িুলবধার েনয অ্যাল া পাতার 
অ্ভযন্তরীণ কপলরনিাইমা কেলে প্রিুর 

পলরমালণ লনষ্কালশত েরা ো়ে

অ্যাল া বাবঘালডনলিি নামে পাতার পুলরাভাগ কেলে প্রাপ্ত



এলিলে লে লে এত োেঘের েলর কতাল 

২০০ কিল়ে কবলশ স্বািয িমেঘনোরী উপাদালনর গুলন িমৃদ্ধ 

• অ্যাল ালভরার শুদ্ধতম রূপ - ১০০% 
অ্যাল ালভরা কে 

• অ্তযন্ত পুলিের এবং তন্তুেুি অ্বিা়ে
িংগ্রিীত ি়ে 



আমালদর শরীরলে িুি রাখার েনয প্রল়োেনী়ে 
কপ্রালিন, লভিালমন, খলনে, ফযালি অ্যালিড, 

ফাইবার এবং পুলিের 
উপাদানগুল  কেব  প্রলতলদন গ্রিন েরল ই িলব 
না, এইগুল  োলত িল ে ভালব িেম ি়ে, শরীলর 
এবং রলির মলধযিল ে ভালব কশালষত ি়ে তার 
লদলেও নের লদলত িলব। ভু  ভালব িেলমর 
োরলণ কোি বাচ্চালদর এবং প্রাপ্তব়েস্কলদর মলধয 
পুলি উপাদালনর বড ধরলনর র্ািলত কদখা লদলত 
পালর।কেভা অ্যাল া কভরা কে  এই োতী়ে 
িমিযা হ্রাি েলর এবং শরীলরর িল ে 

লি়োে াপ বো়ে রাখার েনয খুব ভা  পানী়ে 
লিিালব প্রমালণত

এলিলে লে লে এত োেঘের েলর কতাল 



কেভা অ্যাল া কভরা কে  িা া  এবং কোশার দ্বারা প্রমালণত এবং লেএমলপ-এর 
লনলদকলশো অ্নুো়েী ততলর

সলেযাত্তম মালনর িণয 



স্বািযেলনত 
উপোলরতা িমূি 



রি িঞ্চা ন প্রলি়ো উন্নত েলর 

শরীর লডিিাইফাই েলর এবং কো ন পলরষ্কার রালখ 

প্রিুর পলরমালণ ফাইবার রল়েলে ো িেম 
বযবিার উন্নলত র্িা়ে

আ িার, অ্যালিলডলি এবং িািক বালনঘর িমিযা হ্রালি 
িিা়েতা েলর

কোলষর বৃলদ্ধলত িিা়েতা েলর



ইলমউন লিলেলমর োেঘোলরতা বাডা়ে

অ্যালিবযােলিলর়ো , অ্যালিভাইরা  এবং অ্যালিফাঙ্গা  গুলন িমৃদ্ধ, 
িংিমণেলনত েীবাণু করালধ িািােয েলর েলর

িামলগ্রে স্বালিযর উন্নলত র্িা়ে ও শারীলরে শলি বৃলদ্ধ েলর

ক্লালন্ত এবং দুবঘ তা়ে িািা়ে 



মূত্রনা ীর িংিমণ েলনত করাগ লনরামল়ে িিা়েতা েলর

লেডলনলত পাের, লপত্তেল র পাের লনরামল়ে উপোরী

কবদনা হ্রালি িািােয েলর 

কোল লেরল র ভারিাময বো়ে রালখ 

লবলভন্ন ধরলণর েযান্সালর লনরামল়ে িিা়েতা েলর

মূত্রনা ীর িংিমণ েলনত করাগ লনরামল়ে িিা়েতা েলর

লেডলনলত পাের, লপত্তেল র পাের লনরামল়ে উপোরী

কবদনা হ্রালি িািােয েলর 

লবলভন্ন ধরলণর েযান্সালর লনরামল়ে িিা়েতা েলর



র্ুমলে উন্নলত েলর, শারীলরে ও মানলিে িাপ উপশম েলর

ত্বেলে কিৌন্দেঘমলিত েলর, বল লরখা েমা়ে

িালডর উন্নলত র্িা়ে 

রলি গ্লুলোলের িমতা বো়ে রালখ

অ্লের বা পােি ীর িমিযা়ে আিান্ত বযলিলদর েনয খুবই উপোরী

িালডর উন্নলত র্িা়ে 

রলি গ্লুলোলের িমতা বো়ে রালখ

অ্লের বা পােি ীর িমিযা়ে আিান্ত বযলিলদর েনয খুবই উপোরী



Health benefits
কেভা অ্যাল া কভরা কেল র অ্ননয তবলশিয িমূি

অ্যাল ালভরার শুদ্ধতম রূপ - ১০০% অ্যাল ালভরা কে 
কেভা অ্যাল া কভরা কে লিলত প্রােৃলতেভালব লবলভন্ন পুলি 
উপাদান আলে: লভিালমন, খলনে, অ্যালমলনা অ্যালিড এবং 

অ্নযানয কেি খলনে উপাদান



Health benefits
কেভা অ্যাল া কভরা কেল র অ্ননয তবলশিয িমূি

এগুল  িমস্ত অ্নুপালত পুলরাপুলর ভারিামযেুি 
ো শরীলরর করাগ লনরামল়ের েনয খুবই োেঘেরী। 

িুতরাং এলি পুলরাপুলর িতয ন়ে কে কেভা 
অ্যাল ালভরা কে  এেলি অ্ল ৌলেে উপাদান।  
এলত প্রিুর পুলি োলে ো শরীরলে িুি েরার 

পলক্ষ খুবই অ্তযাবশযে। 



How to use?

 প্রাপ্তব়েস্কলদর েনয: প্রলতলদন ১৫-৩০ লমল  েল  লমলশল়ে আিালরর 
আধা র্িা আলগ বা দুই র্িা পলর পান েরুন। 

 বাচ্চালদর েনয: প্রলতলদন বা আপনার স্বািযলিবা কপশাদারলদর 
পরামশঘ মলতা ১০ লমল  খাও়োন। 

 প্রস্তালবত তদলনে কভােলনর প্রনা ী অ্লতিম েরলবন না।

বযবিার প্রনা ী



How to use?

 ভাল া ফ াফল র েনয খাল  কপলি লদলন দুবার খাও়োর পরামশঘ কদও়ো ি়ে।  
 বাচ্চারাও বযবিার েরলত পালর।
 ভাল া ফ াফল র েনয ৬-১২ মাি বযবিার েরুন। 
 বাইলরর বা়েুমি  করাধ েরলত প্রলতলি বযবিালরর পলর শিভালব কবাত  বন্ধ 

েলর রাখুন।
 িূলেঘর আল া কেলে িলরল়ে রাখুন। 
 উপাদানগুল  ল ে মলতা লমলিত েরার েনয বযবিালরর আলগ কবাত লি 

ভা ভালব কনলড লনন। 
 ডা়েলর়ো কদখা লদল  কিবলনর মাত্রা েলমল়ে লদন। 

কিবন লবলধ



কোগালোলগর ল োনা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



দ্রিবয: এই পণযলি কোনও করালগর লিলেৎিা, লনরাম়ে বা প্রলতলরালধর উলেলশয ন়ে। আপনার স্বািযলিবা কপশাদালরর লনধঘালরত মাত্রা অ্নুো়েী গ্রিন েরুন।


