
কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি 

এখনই অডডাি েরুন 

িূলয- ১৮০০ টাো
কিাট ওজন - ৫০০ গ্রাি



আিিা সবাই কেধিপ্লনি স্বাস্থ্যজমনত সিসযাি িুপ্লখািুমখ হই
 ধেল 

 মবপােীয় সিসযা

 অমতমিক্ত অস্বাস্থ্যেি খাবাি 

 অস্বাস্থ্যেি জীবনোত্রা 

 অমিয় সিয়সূচী

 মজনগত সিসযা

 ওজন বৃমি এবং স্থ্ূলতা 

 পমিপ্লবপ্লেি গুণগত িান



ভািপ্লত স্থ্ূলতাি প্রভাবমবস্তাি 
ভািপ্লত, ১৩৫ মিমলয়প্লনিও কবমে িানুষ স্থ্ূলতা জমনত সিসযায় আিান্ত 

এখনোি সিপ্লয় স্থ্ূলতা জমনত সিসযা 
সিোপ্লিি জনয এে অনযতি প্রধান মচমেত্সা 

এবং আমথিে সিসযা

অস্বাস্থ্যেি খাদ্যাভাস, উপবাসজমনত জীবনোপন, 
স্বাস্থ্যজমনত সমিে পমিপ্লষবাি অভাব এবং আমথিে সহায়তাি 

অভাপ্লবি োিপ্লণ ভািত স্থ্ূলতা জমনত 
সিসযায় উচ্চিাত্রায় সন্মুমখন



স্থ্ূলতা জমনত স্বাস্থ্য সিসযা



খাদ্য ও পুমি

মিপ্লদ্ কপপ্লল অথবা মিপ্লদ্ না কপপ্ললও তখনও 
খাবািগুমল আিিা খাই!

পুমি হল আিাপ্লদ্ি কদ্হপ্লে সুস্থ্ িাখপ্লত প্রমতমদ্প্লনি 
প্রপ্লয়াজনীয় চামহদ্া





েিীপ্লি সমিে পুমি চামহদ্া

এেমট স্বাস্থ্যেি 
ওজন ভািসািয 
বজায় িাখা 

দ্ীর্িস্থ্ায়ী কিাপ্লগি 
কেিন- হৃদ্প্লিাগ এবং 
েযান্সাপ্লিি িপ্লতা 
কিাপ্লগি ঝ ুঁমে 
হ্রাস েপ্লি

সািমগ্রে স্বাপ্লস্থ্যি 
উন্নমত 



এমটি গুরুত্বপূণিতা

 উচ্চ িক্তচাপ হ্রাস েরুন

 কোপ্ললপ্লেিপ্ললি িাত্রা হ্রাস

 অসুস্থ্তাি সাপ্লথ লডাই েিাি িিতাি উন্নমত 

 অসুস্থ্তা বা আর্াত কথপ্লে পুনরুিাি িিতাি উন্নমত 

 দদ্মহে েমক্ত বৃমি 



পুমি এবং ওজন মস্থ্মতি গুরুত্ব

ডাপ্লয়ট এবং েিীপ্লিি ওজন স্বাস্থ্য 
মস্থ্মতি সাপ্লথ সম্পমেডত।

েিীপ্লিি পূণি বৃমি এবং মবোপ্লেি 
জনয ভাল পুমি গুরুত্বপূণি। 

স্বাস্থ্যকর 

ডায়েযের ফযে 

ঝ ুঁকক হ্রাস 

অমতমিক্ত ওজন এবং 
স্থ্ুলতা 

োমডডয়াপ্লেি 
সিসযা হ্রাস 

ডায়াপ্লবমটস, েযান্সাি এবং 
মডমিমপপ্লডমিয়া (দুবিল 
মলমপড কপ্রাফাইল)

র্াটমতজমনত 
কিাগ এবং 
অপুমি



খাদ্যাভাপ্লসি সাপ্লথ পুমি এবং ওজন মস্থ্মতি সম্পেড

দদ্নমিন খাদ্যাভাপ্লসি সাপ্লথ সাপ্লথ প্রমতমনয়ত োেিস্থ্ল, স্কুল, কিপ্লস্তাুঁিা এবং বামডপ্লত মবমভন্ন ধিপ্লণি খাবাি এবং পানীয়গুমল 
প্রমতমবমিত েপ্লি

স্বাস্থ্যেি খাদ্যাভাস সািমগ্রে ভাপ্লব স্বাপ্লস্থ্যি উন্নমতপ্লত সহায়তা েপ্লি থাপ্লে

স্বাপ্লস্থ্যি উন্নমতপ্লত মবমভন্ন পছিগুমল কিপ্লত্র িানুপ্লষি জ্ঞান এবং দ্িতা মবচাি

স্বাস্থ্যেি দ্রবযগুমলি সাশ্রয়ীেিন, মবেল্পতা এবং উপলব্ধতা



আিাপ্লদ্ি কদ্প্লহি প্রমতমদ্প্লনি পুমিি চামহদ্া পূিপ্লণ সহায়তা স্বরূপ

কেভা ইন্ডামিজ খাবাপ্লিি প্রপ্লয়াজনীয় পুমি 
চামহদ্া কিটাপ্লনাি জনয মনপ্লয় এপ্লসপ্লছ 
কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি



কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি

প্রাতঃিাে এবং মিল মিপ্লেসপ্লিপ্লন্টি জনয আদ্েি 

এখন আপ্লিি আস্বাযেও 

উপেব্ধ

• িপ্লয়প্লছ কসায় কপ্রামটন

• মভটামিন এবং খমনপ্লজি গুপ্লন সিৃি 

• এপ্লত িপ্লয়প্লছ প্রপ্লয়াজনীয় অযামন্ট-অমিপ্লডন্ট এবং ফাইবাি

• িপ্লয়প্লছ েি িাত্রায় েযাপ্ললামি, ফযাট এবং লবন



মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট বলপ্লত আিিা েী বুমঝ

েযাপ্ললামি, ফযাট এবং মচমন অমতমিক্ত িাত্রায় 
কনই এবং খাবাপ্লিি সিস্ত িেপ্লিি পুমি 

উপাদ্ান সিবিাহ েপ্লি

সপ্লবিাত্তি কপ্রামটন ও গুরুত্বপূণি খমনজ এবং মভটামিন 
উপাদ্ান সিবিাহ েপ্লি ো সুস্থ্ েিীপ্লিি জনয 

অতযন্ত প্রপ্লয়াজনীয়

সমিে ওজন বযবস্থ্া বজায় 
িাখপ্লত সহায়ে



 এপ্লত িপ্লয়প্লছ মবমভন্ন পুমি উপাদ্ান কেিন- কপ্রামটন, ফযাট, ফাইবাি, োপ্লবিাহাইপ্লেট, ফযামট 
অযামসড, কোপ্ললপ্লেিল, মলপ্লনামলে অযামসড, মভটামিন- এ, মভটামিন- মব (মব ১, মব ২, মব ৩, মব 
৫, মব ৬, মব ৯, মব ১২), মভটামিন মস, মভটামিন মড-২, মভটামিন- ই, বাপ্লয়ামটন, েযালমসয়াি,   
আয়িন, িযাগপ্লনমসয়াি, দ্স্তা, তািা, কিামিয়াি, পটামসয়াি, েমফ,  মেপ্লিি মনেিাস এবং তিিুপ্লজি 
মনেিাস। 

 এমটপ্লত িপ্লয়প্লছ মবমভন্ন কসায় কপ্রামটন, হুই কপ্রামটন (৮০%), মচমন, েনি কডিমিন, সয়া ফযাট 
পাউডাি (৫০%)। 



কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি (% মডমভ)

েযাপ্ললামি গ্রহপ্লণি পমিিাণ েি: প্রায় ৯০ েযাপ্ললামি

ফযাট জাত সািগ্রী েি: প্রায় ১%

অল্প িাত্রায় কোপ্ললপ্লেিল

োপ্লবিাহাইপ্লেট সািগ্রী েি: প্রায় ৪%



ওজন হ্রাপ্লস এবং ওজপ্লনি ভািসািয বজায় িাখপ্লত সহায়তা

 েি ফযাট এবং েেডিােুক্ত উপাদ্ানগুমল খাদ্য 
কথপ্লে অমতমিক্ত েযাপ্ললামি বমিত েপ্লি ওজন 
হ্রাপ্লস সহায়তা েপ্লি। 

 এই জাতীয় উপাদ্ানগুমল ওজপ্লনি ভািসািয 
বজায় িাখপ্লত সহায়তা েপ্লি।

সুতিাং, কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি ওজন 
হ্রাপ্লস এবং ওজপ্লনি ভািসািয বজায় িাখপ্লত 

সহায়ে



কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি (% মডমভ)

কপ্রামটপ্লন উপমস্থ্ত কসায় মনেিাপ্লস ভাল পমিিাপ্লণ 
মবমসএএ িপ্লয়প্লছ। 

মবমসএএ মলউমসন কপেীপ্লত কপ্রামটন সংপ্লেষণপ্লে 
উন্নত েপ্লি এবং কপেী গিপ্লন সহায়তা েপ্লি। 
কসায় মনেিাপ্লস কিাট ১৮% মবমসএএ এবং ৮% মলউমসন 

িপ্লয়প্লছ। 



মবমসএএ-গুমল ওজন হ্রাপ্লস এবং ভািসািয বজায় িাখপ্লত সাহােয েপ্লি

 কচইন অযামিপ্লনা অযামসডগুমল ওজন বৃমি কিাধ 
েপ্লি এবং েিীপ্লি চমবি হ্রাপ্লস সাহােয েপ্লি। এই 
প্রমিয়ামট ওজন বজায় িাখপ্লত এবং প্রমতমনয়ত 
ওজন বৃমিপ্লত সহায়তা েপ্লি

 মবমসএএগুমল আিও োেিেিভাপ্লব আপনাি 
েিীিপ্লে অোমচত চমবি কথপ্লে িুমক্ত কপপ্লত 
সহায়তা েপ্লি

প্রমতমনয়ত ওজন 
বৃমিপ্লত বাধা কদ্য়



কসায় কপ্রামটন
 কসায় কপ্রামটনগুমল জীবপ্লনি মবমভন্ন পেিাপ্লয় নানান িেপ্লিি সুমবধা প্রদ্ান েপ্লি।এই সুমবধাগুমলি িপ্লধয 
িপ্লয়প্লছ উন্নত খাদ্যাভাস এবং োমডডওভাসে লাি বযবস্থ্াি অবস্থ্া উন্নমত, েযান্সাি প্রমতপ্লিাধে গুন, 
সািমগ্রে স্বাপ্লস্থ্যি উন্নমত, স্থ্ূলত্ব প্রমতপ্লিাধ ও মনয়ন্ত্রণ গুন এবং খাবাপ্লিি মবমভন্ন মবেপ্লল্পি অন্তভুিমক্ত। 

 লবণ ছাডা িান্না েিা, ১০০ গ্রাি সবুজ সয়ামবপ্লনি িপ্লধয িপ্লয়প্লছ:

 ১৪১ মেপ্ললােযালমি 

 কপ্রামটন ১২.৩৫ গ্রাি 

 চমবি ৬.৪ গ্রাি 

 ১১.০৫ গ্রাি োপ্লবিাহাইপ্লেট 

 ৪.২ গ্রাি ফাইবাি 



স্থ্ূলত্ব ও ভািসািয বজায় িাখপ্লত কসায়া কপ্রামটপ্লনি ভূমিো

 কসায়া আইপ্লসাফ্লাপ্লভাপ্লন উপমস্থ্ত কেৌগগুমল চমবি দতমিপ্লত বাধা কদ্য়।

 গপ্লবষেিা এই মসিাপ্লন্ত কপৌুঁপ্লছপ্লছন কে কসায়া আইপ্লসাফ্লাপ্লভাপ্লন উপমস্থ্ত কেৌগগুমল স্থ্ূলত্ব কিাধে গুপ্লন সিৃি। 

 কসায়া আইপ্লসাফ্লাপ্লভানস ইনসুমলন সংপ্লবদ্নেীলতা িিতাপ্লে উন্নত েপ্লি োি ফপ্লল অথি কোষগুমল ইনসুমলপ্লনি 
প্রমত দ্রুত সাডা কদ্য় এবং সহপ্লজই গ্লুপ্লোজ কোষণ েপ্লি।



KEVA MEAL REPLACEMENT POWDER 

কিোকিন এ:
২৫%

কিোকিন কস:
২৫% 

কিোকিন কড:
২৫%

মভটামিন ই:
২৫% 

কিোকিন কি৬:
২৫% 

কি়োিাইন: 
২৫%

মভটামিন মব১:
২৫% 

িাইপ্লবাফ্লামবন: 
২৫%

মনয়ামসন: 
২৫%



খাপ্লদ্যি কিপ্লত্র সম্পূণি পুমিেি প্রমতস্থ্াপনা মবচাি

 কিোকিন-এ: েৃকি, স্বাস্থ্যকর ত্বক, হাড় এিং োুঁত িৃকি, ইকিউন কসযেি এিং সািকিক স্বাযস্থ্যর জনয প্রয়োজনী়ে। 

 মভটামিন-মড: হাপ্লডি িপ্লধয েযালমসয়াপ্লিি সমিে কোষপ্লণি জনয প্রপ্লয়াজন।

 কিোকিন-ই: অ্যাকিঅ্কিডযাযির গুযন সিৃি এিং ককাষ প্রাচীরগুকে রক্ষা়ে সাহায্য কযর। 

 মভটামিন-কে: িক্ত জিাট বাুঁধাি জনয প্রপ্লয়াজনীয়।

 না়োকসন: কিপাকী়ে প্রকি়োর জনয প্রয়োজনী়ে এককে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইি কহযসযি কাজ কযর, স্না়ে়ুতন্ত্র, পাচনতন্ত্র এিং ত্বযকর স্বাযস্থ্যর জনয একে গুরুত্বপূর্ণ । 

 মিপ্লবাফ্লামভন: মবপােীয় প্রমিয়াি জনয প্রপ্লয়াজনীয় এেমট গুরুত্বপূণি এনজাইি মহপ্লসপ্লব োজ েপ্লি এছাডাও সাধািণ দ্ৃমি এবং ত্বপ্লেি উন্নমতপ্লত গুরুত্বপূণি ।

 িা়োকিন: কিপাকী়ে প্রকি়োর জনয প্রয়োজনী়ে এককে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইি কহযসযি কাজ কযর এিং স্না়ে়ুতযন্ত্রর উন্নকতযত একের গুরুত্বপূর্ণ িুকিকা রয়েয।। 

 মভটামিন-মস: অযামন্টঅমিডযাপ্লন্টি গুপ্লন সিৃি,  কপ্রামটন মবপাপ্লেি কিপ্লত্র মটি গুরুত্বপূণি ভুমিো িপ্লয়প্লছ এছাডাও কিাগ প্রমতপ্লিাধ িিতাি উন্নমত, সািমগ্রে 
স্বাপ্লস্থ্যি উন্নমত এবং আয়িন কোষপ্লণ গুরুত্বপূণি ভুমিো িপ্লয়প্লছ। 



েযালমসয়াি - ৮%

ফমলে অযামসড - ২০%

আয়িন - ৮%

কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি (%মডমভ)



ফমলে অযামসড, েযালমসয়াি এবং আয়িপ্লন িপ্লয়প্লছ

 ফমলে অযামসড, মডএনএ এবং নতুন কোষ মবপ্লেষত কলামহত 
িক্তেমণো দতমিি জনয প্রপ্লয়াজনীয় । 

েযালমসয়াি, হাড এবং দ্াুঁতপ্লে স্বাস্থ্যেি িাখাি জনয 
প্রপ্লয়াজনীয় । 

আয়িন, িপ্লক্তি উত্পাদ্প্লনি জনয এেমট অতযাবেযে 
উপাদ্ান এবং মবমভন্ন োিীমিে মিয়াপ্লে সিথিন েপ্লি। 



কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাি (% মডমভ)

পযানপ্লটাপ্লথমনে 
অযামসড: ৩০%

ফসফিাস: 
১৫%

িযাগপ্লনমসয়াি: 
১০%

মজংে বা দ্স্তা: 
৩০% 

কসপ্ললমনয়াি: 
২০%

েপাি বা 
তািা: ২৫% 

িমলবপ্লডনাি: 
20%

কিামিয়াি: 
১০% 



িানব েিীপ্লি খমনজগুমলি ভূমিো
 পটামসয়াি েিীপ্লিি কপেী এবং স্নায়ুতপ্লন্ত্রি োেিিিতা বজায় 
িাপ্লখ। 

 মজংে বা দ্স্তা েিীপ্লি কিাগ প্রমতপ্লিাধ িিতা বৃমিপ্লত সহায়তা েপ্লি 
ো অসুস্থ্তা এবং সংিিপ্লণি মবরুপ্লি লডপ্লত সাহােয েপ্লি। এমট 
কোপ্লষি বৃমি এবং িত মনিািপ্লয় সহায়তা েপ্লি। 

 খমনজগুমল কদ্প্লহি বৃমি, মবোে এবং সুস্থ্ িাখপ্লত সহায়তা েপ্লি। 
েমক্তোলী হাড দতমি কথপ্লে শুরু েপ্লি স্নায়ুতপ্লন্ত্র সংিিণ প্রবণতা 
হ্রাস পেিন্ত েিীপ্লিি মবমভন্ন প্রমিয়াপ্লে সিথিন েপ্লি, এিনমে মেছু 
খমনজ হিপ্লিান দতমি েিপ্লত সিি, এছাডাও সাধািণ হৃদ্প্লয়ি 
োেিিিতা বজায় িাখপ্লত সহায়তা েপ্লি। 



কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাপ্লি গ্লাইপ্লসমিে সূচপ্লেি পমিিাত্রা

 োপ্লবিাহাইপ্লেপ্লটি এবং এপ্লত েেডিাও েি। কদ্প্লহ মচমনি িাত্রা মনয়ন্ত্রপ্লন সহায়তা েপ্লি।

 এছাডাও এপ্লত উপমস্থ্ত প্রােৃমতে উত্সগুমল ইনসুমলন সংপ্লবদ্নেীলতা বাডায় এবং িপ্লক্ত 
মচমনি স্তি মনয়ন্ত্রপ্লন সহায়তা েপ্লি। 



সবুজ েমফ মবপ্লনি মনেিাস ওজন হ্রাপ্লস সাহােয েপ্লি

 সবুজ েমফ মবপ্লনি মনেিাস, কলাপ্লিাপ্লজমনে অযামসড মহসাপ্লব পমিমচত োপ্লত উচ্চ িাত্রায় 
অযামন্টঅমিপ্লডন্ট িপ্লয়প্লছ, এমট বহুপ্রোি সুমবধা প্রদ্ান েপ্লি বপ্লল িপ্লন েিা হয়। 

 কলাপ্লিাপ্লজমনে অযামসপ্লডি উপমস্থ্মতি োিপ্লণ, সবুজ েমফ মবপ্লনি মনেিাস সমিে খাদ্যাভাস 
এবং োিীমিে িিতা বযবস্থ্াি সাপ্লথ ওজন হ্রাপ্লসি জনয উপোিী। 



কেভা মিল মিপ্লেসপ্লিন্ট পাউডাপ্লিি উপোমিতা

 োিীমিে গিন মনয়ন্ত্রণ

 েযাপ্ললামি গ্রহণ মনয়ন্ত্রণ

 স্বাস্থ্যেি উপাদ্ান প্রদ্ান 

 সমিে িাত্রায় কপ্রামটন সিবিাহ 

 োিীমিে েমক্তি স্তি বজায় িাপ্লখ 

ওজন মনয়ন্ত্রপ্লণি জনয 
দুদ্ডান্ত কেৌেল



কসবন প্রনালী

২৫০ মি:মল: দুপ্লধি িপ্লধয দুই চািচ 
অথবা ৩৫ গ্রাি পাউডাি কোগ েরুন। 
ভালভাপ্লব মিমেপ্লয় মনপ্লয় পান েরুন। 



কোগাপ্লোপ্লগি মিোনা

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

EPIP Zone, Whitefield,

Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



ধনযবাদ্ 


