


মানব দেহের জনয ইমমউন 
মিহেম িবহেহ়ে গুরুত্বপূর্ণ। 
কাজ করার িম়ে, শরীহরর 

প্রমিহরাধ বযবস্থা স্বাস্থযকর মিিযয
গুমি দেহক ভাইরাি, বযাকমিমর়ো 
এবং পরজীবীগুমিহক মেমিি 

কহর এবং শরীরহক এর আক্রমর্ 
দেহক রক্ষা কহর। 



মবমভন্ন উপাোন ইমমউন মিহেমহক প্রভামবি করার জনয ো়েী

বাধণকয

ধূমপান

শারীমরক 
ও 

মানমিক োপ

ঘযহমর অভাব

অমন়েমমি ভ্রমর্

ইিযামে



শারীমরক প্রমিহরাধ বযবস্থার দুবণিিার কারহন আমরা 
িেহজই ক্লান্ত এবং অিযস্থ েহ়ে পমি 





গরুর কিস্ট্রাহমর িাহে 
ইমমউহনামরহের উপাোহনর 

১০০% প্রাকৃমিক এবং িহবণাত্তম 
উত্ি,অিযস্থিা এবং িংক্রমহর্র 
মবরুহে িিাইহ়ে খযবই উপহ াগী  

এর মহধয রহ়েহে 
ইমমউহনাহলামবনি, 

মপআরমপ, িযাহটাহেমরন, 
কযািমি়োম, দিপমিন এবং 

আরও অহনক মকেু



িব ব়েহির মানযহের জনয একমি 
শমিশািী ইমমউন মিহেম 

তিমরহি, বাজাহর উপিভয অনয দ  
দকানও পহর্যর দেহ়ে অহনক ভাি 

ভাহব এমি কাজ কহর 



গরুর তজব কিস্ট্রাম, আধযমনক ওেযহধর িুিনা়ে 
অহনক দবমশ প্রাকৃমিক ওেযমধর গুহন িমৃে েও়োর 

জনয এর বযবোর অপমরো ণ

অনযহমামেি পেমি দ্বারা উত্পামেি এবং মন়েমমি 
মভমত্তহি খাও়ো দ হি পাহর  

এমি পার্শ্ণ প্রমিমক্র়োেীন ও িম্পূর্ণ মাত্রা়ে মনরাপে



গহবের্ার মাধযহম দেখা দগহে দ  
অনযহমামেি পেমি দ্বারা উত্পামেি 
গরুর কিস্ট্রাম একমি িম্পূর্ণ মাত্রা়ে 
মনরাপে এবং কা ণকর স্বাস্থয পমরপূরক



আমরা িকহিই জামন আমাহের স্বাস্থযকর 
ভাহব দবেঁহে োকার জনয কিস্ট্রাম খযবই 

প্রহ়োজনী়ে 

িারা জীবন জুহি প ণা়েক্রহম কিস্ট্রাম গ্রের্ 
আমাহের স্বাস্থযকর শরীহরর জনয খযবই 

উপহ াগী  



গরুর কিস্ট্রাম শারীমরক মক্র়োকিাপ এবং দরাগ প্রমিহরাধ ক্ষমিা 
বৃমেহি িো়েিা কহর

কিস্ট্ররাম শরীরহক দমে মযি
রাখার িাহে িাহে িমিন, 
ভারী ধািু  ইিযামের োি 

দেহকও রক্ষা কহর

আমাহের শরীহর উপমস্থি 
মবোি পোেণগুমি িেহজ 
অপিামরি ে়েনা েহি এই 
মবোি পোেণগুমি দ্রুি মানব 

শরীহর জমহি োহক



আমাহের শরীহর উপমস্থি মবোি 
পোেণগুমি িেহজ অপিামরি ে়েনা েহি

কখনও কখনও এই পোেণগুমি 
প্রমক্র়োজািকরর্ এবং অপিারহর্র দেহ়ে 
দ্রুি িমিি ে়ে,  মে এই পোেণগুমি 

প্রমক্র়োজাি না করা  া়ে িহব িারা মবমভন্ন 
প্রকার দরাগ, অিযস্থিা, স্থুিিা ইিযামের 

কারর্ েহি পাহর



িযিরাং আমারা শরীহর কিস্ট্রাহমর পমরপূরক িরবরাে কহর 
িামমগ্রক কা ণকামরিা এবং স্বাভামবক স্বাহস্থযর উন্নমি করহি পামর



ইমমউহনামরহের উপাোন

এহি আহে 
গরুর কিস্ট্রাম, ইমমউহনাহলামবনি, 
ইনিযমিন দগ্রাে েযাটর (িাইপ ২), 

মপআরমপ, িযাকহিাহেমরন, কযািমি়োম, 
দিপমিন, ট্রান্সেমমণং দগ্রাে েযাটর এবং 

নাভভ দগ্রাে েযাটর





এহি অযামিবযাকমিমর়োি, অযামিভাইরাি, অযামিোঙ্গাি তবমশষ্ট্য রহ়েহে 
 া ভাইরাি, বযাকহিমর়ো এবং পরজীবীহের িাহে িিাহইর িাহে িাহে

শারীমরক প্রমিহরাধ বযবস্থাহক শমিশািী করহি িো়েিা কহর 

প্রমিহরাধ ক্ষমিা বৃমে কহর



দবাভাইন কিস্ট্রাহমর দ ৌগগুমি - মবহশেি মবমভন্ন অযামিবমি এবং 
দপ্রামিন িযাকহিাহেমরন - বযাকমিমর়ো এবং ভাইরাি িংক্রমর্ 

িম্পমকভি িা়েমর়ো প্রমিহরাহধ িো়েিা কহর 

দবাভাইন কিস্ট্রাম অন্ত্রহক শমিশািী করার িাহে িাহে পােনিন্ত্রহক 
িংক্রমহর্র মবরুহে িিাহি িাো য কহর

দবাভাইন কিস্ট্রাম অহন্ত্রর দকােগুমির মবকাশ ঘিা়ে, অহন্ত্রর প্রােীরহক 
শমিশািী কহর এবং এমি অহন্ত্রর বযামিহ াগযিা দরাধ করহি িক্ষম 

িাইমর়োর প্রমিহরাধ এবং মেমকত্িা়ে বযবোর

প্রমিহরাধ ক্ষমিা বৃমে কহর



িেনশীিিা, মবপাকী়েিা এবং 
শারীমরক শমির উন্নমি ঘিা়ে

ক্রীিামবেহের দ্রুমি, িেনশমি 
এবং িাহের িহবহগ ধাবন 
ক্ষমিাহক উন্নি কহর 

প্রমিমন়েি দখিাধযিা এবং 
বযা়োহমর িাহে জমিি বযমি 
এমির দ্বারা উপকৃি েহবন



অযািামজভ এবং মবমভন্ন স্ব়েংমক্র়ে দরাগিমূে 
(দ মন: এমএি, মরউমযািহ়েি আর্থ্ণাইমিি, িযপাি, 

মা়োহস্থমন়ো গ্রামভি ইিযামে) মনমূণি করহি িো়েিা কহর 

মপআরমপ, মিহফািাইি এবং মি-দকােগুমির অমিমরি 
বৃমে দরাধ কহর এবং অযািামজভ ও স্ব়েংমক্র়ে দরাগিমূহের 
প্রধান িক্ষর্গুমি ( দ মন: বযো, দোিা এবং প্রোে)  

হ্রাহি িাো য কহর

অযািামজভ এবং মবমভন্ন স্ব়েংমক্র়ে দরাগিমূে



এগুমি োিাও দকভা ইমমউহনামরে উন্নি জীবন াপন এবং িব ব়েহির 
মানযহের স্বাহস্থযর উন্নমিহি িো়েিা কহর 



দকভা ইমমউহনামরহের ১মি কযাপিযি খাও়োর অন্তি 
আধ ঘিা আহগ খামি দপহি প্রমিমেন িকাহি এবং 

িন্ধ্যা়ে দুবার দখহি েহব

ভাি েিােহির জনয,৬ দেহক ১২ মাি বযবোর করুন 



দ াগাহ াহগর মিকানা:

Keva Industries
An ISO 9001:2008 Certified Company

Web: www.kevaind.org

http://www.kevaind.org/


দ্রষ্ট্বয: এই পর্যমি দকানও দরাহগর মেমকত্িা, মনরাম়ে বা প্রমিহরাহধর উহেহশয ন়ে। 
আপনার স্বাস্থযহিবা দপশাোহরর মনধণামরি মাত্রা অনয া়েী গ্রেন করুন।


