
ইমিউনার 
একমি ইমিউমনমি সহায়ক



ররাগ প্রমিররাধক ব্যব্স্থাপনা

আপনার ররাগ প্রমিররাধ ক্ষিিা আপনারক ররাগ-সৃমিকারী জীব্ানুর মব্রুরে 
লড়রি সাহায্য করর। 
িরব্ কখনও কখনও আপনার শরীরর এই ররাগ প্রমিররাধক ব্যব্স্থা ররাগ-সৃমিকারী জীব্ানুর 
মব্রুরে লড়রি ব্যর্থ হয়: ফলাফল ররাগ জীব্াণুর ক্রিাগি আক্রিরনর ফরল আপমন হরি 
র্ারকন অসুস্থ ।

এই ররাগ প্রমিররাধ ক্ষিিারক সমিক রাখার সারর্ সারর্ এমির ক্ষিিা ব্াড়ারনা 
মক সম্ভব্?



এই রকামিড-১৯ সংকরির সিয় সুস্বারস্থযর জনয আয়ুরব্থমিক উপারয় 
প্রমিররাধ ক্ষিিা ব্ামড়রয় রিালার ব্যব্স্থা

• রকামিড-১৯- এর প্রাদুিভারব্র ফরল মব্শ্বজুরড় সিগ্র িানব্জামি 
মব্রশষ সিসযায় িুগরে, শরীররর প্রমিররাধ ক্ষিিা বৃ্মেই হল 
সরব্থাত্তি সুস্বাস্থয ব্জায় রাখার একিাত্র চামব্কামি ।  

• আিরা সকরলই জামন রয্ প্রমিকাররর রচরয় প্রমিররাধই িাল। 
য্মিও এখন অব্মধ রকামিড-১৯ -এর রকানও উপয্ুক্ত ওষুধ 
রনই, আয়ুশ িন্ত্রক দ্বারা স্বীকৃি এই প্রমিররাধিূলক ব্যব্স্থাই 
এখন সুস্বাস্থয ব্জায় রাখার সরব্থাত্তি উপায়। 



আয়ুরব্থমিক প্রমিররাধক ক্ষিিা প্রচাররর িাত্রা

• প্রমিমিন এক রর্রক দুইব্ার করর, িুলসী, িারুমচমন, কারলা 
িমরচ, শুকরনা আিা এব্ং িুনাক্কা সিৃে রিষজ কড়া চা পান 
করুন ।

• প্ররয়াজরন গুড় এব্ং সরিজ রলব্ুর রস রয্াগ করুন। 

ক োভিড-১৯ -এর ক োনও উপযুক্ত ওষুধ কনই, আযুশ মন্ত্র  দ্বোরো স্বী ৃত এই প্রভতররোধমূল  ব্যব্স্থোই 
এখন সুস্বোস্থয ব্জোয রোখোর সরব্বোত্তম উপোয
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ইমিউনার

এমি প্রাকৃমিক অযামিব্ারয়ামিক এব্ং অনাক্রিযিা-ব্ধথক গুরন সিৃে, য্া কামশ, সমিভ এব্ং 
সংক্রিণজমনি ররারগর হাি রর্রক রক্ষা কররি সাহায্য করর ।

সমিভ, কামশ, গলা ব্যর্া, শরীররর ব্যর্া এব্ং শারীমরক দুব্থলিার িরিা অসুস্থিার প্রার্মিক লক্ষণ 
রর্রক িুমক্ত সাহায্য করর।

সম্পূণথ পাশ্বথ প্রমিমক্রয়া হীন এব্ং এমি ১০০% প্রাকৃমিক। আপনার সুস্বাস্থয
ব্জায় রাখার একমি সরব্থাত্তি উপায়। 
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িুলসী
সহরজই উপলব্ধ এই উমিরির পািাগুমল প্রচুর পমরিারণ ফাইরিামনমিরয়িস 
(রয্িন - অযামিঅমিরডিস, ফ্ল্যািানল) রলাররামফল, মিিামিন এব্ং মব্মিন্ন 

খমনরজর গুরন সিৃে।   

এরি অযামি-িাইরক্রামব্য়াল, অযামি-ফাঙ্গাল এব্ং অযামি-ব্যাকরিমরয়াল গুরন 
সিৃে একমি শমক্তশালী জজব্ রয্ৌগ ইউরজনল ররয়রে  য্া লামি হ্রাস করর এব্ং 

প্লাজিায় গ্লুরকারজর স্তররর িাত্রা ব্জায় রাখরি সাহায্য করর।

িুলসী অযামি-অমিরডি, অযামি-রসপমিক, অযামি-ব্ারয়ামিক এব্ং 
অযামি-িযারলমরয়া গুরন সিৃে



িারুমচমন

এমি অযামি অমিরডরির একমি দুিভাি প্রাকৃমিক উত্স

িারুমচমন ররাগ প্রমিররাধক উদ্দীপক মহসারব্ কাজ করার সারর্ সারর্ সংক্রিণজমনি ররারগর 
মব্রুরে লড়ারি সহায়িা করর

এমি ররক্তর রপ্লিরলি লামম্পং প্রমিররাধ করর, শরীরর প্রিাহজনক পিারর্থর উপমস্থি ররাধ 
করর এব্ং ররক্ত শকভরারক মনয়ন্ত্ররণ সাহায্য করর

এমি অযামি-িাইরক্রামব্য়াল গুরন সিৃে



শুকরনা আিা

এমিরি অযামি-ইনফ্ল্যারিিমর জব্মশিয ররয়রে এব্ং অযামি-অমিরডরির গুরন 
সিৃে। িাোড়াও এমি ররাগ প্রমিররাধ ক্ষিিা ব্াড়ারি সাহায্য করর

এমি হজরি সাহায্য করর, ব্যর্া হ্রাস করর এব্ং সুস্বাস্থয 
ব্জায় রাখরি সাহায্য করর



কারলা িমরচ

এরি অযামি-ইনরফ্ল্রিিমর, অযামি-অমিরডি এব্ং অযামি-ব্যারেমরয়াল 
জব্মশিয র্াকার পাশাপামশ ররাগ প্রমিররাধ ক্ষিিা ব্ৃমেরিও সাহায্য করর

এমি হজি ক্ষিিারক উন্নমি করর। 

রকালন-ব্ান্ধব্ হওয়ায় এমি অরন্ত্র ব্যাকমিমরয়ার ব্ৃমে ররারধও সহায়িা করর।  



• সংক্রিরণর মব্রুরে লড়রি এব্ং সংক্রািনজমনি 

ররারগর ঝ ুঁমক কিারি, একমি শমক্তশালী ইমিউন 

মসরেিই সরব্থাত্তি উপায়।   

• অব্শযই িরন রাখরব্ন, মনয়মিি হাি পমরস্কার রাখা 

এব্ং একমি শমক্তশালী প্রমিররাধ ব্যব্স্থা, রকব্ল 

কররানা িাইরাসই নয় সিসিয় আপনারক সুস্থ এব্ং 

স্বাস্থযকর রাখার একিাত্র সরব্থাত্তি সুত্র। 



রসব্ন প্রনালী

 প্রমিমিন দুইব্ার করর গরি জল 
মিরয় ব্া মচমকত্সক দ্বারা মনরিভমশি 
পেমিরি ১ রর্রক ২মি িযাব্রলি 

গ্রহন করুন



রয্াগারয্ারগর মিকানা
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Level 2, Prestige Omega, No. 104,
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Website : www.kevaind.org




