
অমৃত জসু এক�ট আয়ুেবিদ� ক রস যা শরীর �ক সু� রােখ। ১২  �ট হারবাল ঔষিধ এর িম�ণ 

অমতৃ জসু 

�েত�েকর জন� দরকারী। এ�ট কািশ, ঠা�া, ডায়ােব�টেসর িব�ে� র�া কের এবং িনরাময় 

���য়া বৃ�� কের। এ�ট �কােলে�রেলর মা�া িনয়�ণ কের, সং�মেণর �থেক বাচঁার �মতা 

�দয় এবং �চাখ স�িকত�  সমস�া�িলর িব�ে� সুর�া �দান কের।

আেলায় �মার জসু 
আেলায় �ক আয়ুেবিদ� ক ঔষেধর রাজা বলা হয়। এ�ট দষূেণর মারা�ক �ভােবর িব�ে� ঢাল 

িহেসেব কাজ কের। অিধ অ�তা, �কা�কা�ঠন�, পাক�লীর আলসার, অ�ে�রাগ, �গেঁটবাত 

এবং উ� ইউিরক অ�ািসড অব�ায় খুবই কাযক� র। আেলায় �মার িবষণ্নতা এবং অ�ালা�জক�  

অব�ার মেধ� চামড়া �রােগ উপকারী। এ�ট  �সল স�ৃ� পুন��ীিবত কের।৭৫ 

মাইে�ািনউ��েয়��িল ভাল আেরাগ��ম বানােয়।

ননী �গা� জসু

ননী �গা� জসু এক�ট ভাল �রাগ- �িতেরাধক এবং ভাল �া�� �দান কের। 

এ�ট এক�ট �া��কর খাদ� যা ভাল �াে��র জন� উপকারী এবং শরীেরর 

�কােলে�রল িনয়�ণ কের। তারঁ িনয়িমত ব�বহার মানিসক চাপ দরূ কের। 

��ািভয়া এক�ট সু�াদ ুউ��দ যা শরীের ক�ােলাির �দয় এবং উ� র�চােপর 

কাযক� রী ফলাফল �দখায়।

�মার নূ�ী �াস 75% �সায়া ��া�টন �থেক  �তির করা এক�ট ��া�টন �ঁড়া, িব�� 

 

�মার নূ�ী �াস

সয়ািবন এবং দুধ �থেক �তির। এ�ট �কাষ গঠেন খুবই শ��শালী এবং এ�ট �তু 

শারীরব�ৃীয় ব�ৃ�েত সহায়তা কের কারণ এ�ট শরীেরর সকল িসে�মেক 

উে��জত কের। দুেধর শ�� হাড়েক শ��শালী কের এবং শারীিরক উ�য়নেক 

উে��জত কের। DHA সাহায� ম��� উ�য়ন এবং �মমির শ�� ব�ৃ�  কের । 

 িলেকািফন এর মেধ� �যু�� আেছ �যটা  আপনার শরীেরর দষূেণর খারাপ 

�ভাব�িলর িব�ে� র�া কের। উবর�  ফ্�কেটা অিলেগা সাকারাইড ক�ােলাির

সে� িম�� �াদ �দান কের। এটা সব বয়েসর জন� িনরাপদ এবং �য �কান 

জায়গায় এবং �য �কান সময় ব�বহার করা �যেত পাের।এ�ট দুধ, উ� জল, 

ফেলর রস বা উ�া ডােলর সে� �নওয়া �যেত পাের। �টসু�েত িভটািমন এবং

 খিনজ হাড়�িল শ��শালী এবং পুনিনম� াে� ণর প�িতর যথাযথ কাযক� ািরতা 

পুনঃ�াপন কের। সকােল এবং স��ায়, �ধুমা� 10 �াম িশ�েক  অসু�তা �থেক

 মু� �ধান কের। এর মুখ� উপাদান হল �সায় ��া�টন, িবিভ� ��া�টন, িভটািমন, 

খিনজ পদাথ, � অ�ািমেনা অ�ািসড, D.H.A এবং �লােপােপয়িন।

আমরা আমােদর আহাের �বিশর ভাগ ভাজা খাবার, ফ�া�ট �তল, িচিন, িস�ারা, 
চাউেমইন, আলু িচপস, িপজা, বেগর�  এবং ঠা�া জল আমােদর জীবেনর অংশ 

হেয় �গেছ।যখন খাবােরর �চেয় ও �বিশ

িকছ�  সমেয়র মেধ� খাদ� �য আমরা  �হণ কির, এটা কােবাহ� াইে�ট এবং 

চিব �� ত পিরিনত হেয় আর এই জন� আমােদর শরীর এ খারাপ �ভাব �দখা 

যায় যার জন� ডা�ার িনেদ�শ কের �য এই খাদ� �থেক দেূর থাকা উিচত। 
আজ ও চিব স� �য় এর জন� বা�ারা স্থূলতা হেয় যায় এবং শরীর এর 

ইিমউন িসে�ম িনয়ি�ত হেয় না।রাইস �ান �তেল ওেমগা ৩ আর ওেমগা 

৬ দুেটায় পাওয়া যায় �যটা িক আমােদর �দয় �ক সু� ভােব কাজ করেত

 সাহায� কের। জামা চিব �� ক দরূ করার জন� মুফা আর পুফা যতই পাওয়া যায় 

ও িভটািমন ই পিরমােন ভরপুর।

ইয়ং �হলথ রাইস �ান অেয়ল

�মার �হলথ জেয়� �র� অ�াডভা� এক�ট পণ� যা জেয়��েলােত �াণ �দয়। 

বয়ঃসি�র মেধ� অি�ওআথার� াই�টস এক�ট সাধারণ �রাগ। অি�ওআথার� ায়�টস 

�দাহ �ারা িচি�ত করা হয় এবং ��তর �যৗথ ব�থা সাধারণত ৩৫ �থেক ৪০ বছর

 বয়স �থেক �� হয়। জেয়� �র� অ�াডভা� এক�ট অত�� কাযক� রী ব�থা িরিলভার।

�মার �হলথ জেয়� �র� অ�াডভা� 

�াইেকাসাইড: অেনক ধরেনর �াইেকাসাইড গাছপালা �ত পাওয়া যায়� �াইেকাসাইড 

এবং গ্লুেকাসাইড একই অেথর�  সােথ িব�া� করা উিচত নয়� সব �াইেকাসাইড নয়,

 তেব সব গ্লুেকাসাইড হল �াইেকাসাইড�

�াইেকাসাইড গাছপালা, বীজ এবং উ��েদর ফেলর মেতা উ��েদর মেধ� পাওয়া যায়� 

ি�ভাইওসাইড এবং িরবাউিডওসাইড নামক �াইেকাসাইড�িল �চর পিরমােণ ি�ভাইয়া �

�রবাউিডয়ানা নামক পাতা �ত পাওয়া যায় �যটা ডায়ােব�টেস অত�� উপকারী এবং 

ইনসুিলন এবং অ�াি�অ��েডে�র িহসােব কাজ কের� ি�িভয়া পাতাে◌র শনূ�-ক�ােলাির 

কে�ে�র কারেণ শরীেরর ওজন কমােনার জন� খুব উপকারী�এ�ট  �াি� ও  �াস কের�

�মারাল ভাদ�ান 

�মার �হলথ ���িলনা অ��া�ানিথন  ক�াপসুল এক�ট খাদ� স�ূরক যা আমােদর 

পাচনত�েক শ��শালী কের� এ�টর িনয়িমত ব�বহার ইিমউন িসে�ম ব�ৃ� কের এবং 

ভাইরাল এবং ব�াকেটিরয়া সং�মেণর িব�ে� সুর�া �দান কের� এটা িলভার �ক 

সু� রােখ� নারীেদর �াে��র জন� খুবই উপকারী কারণ এটা �লাহা �দান কের এবং 

তােদর দুবল�  হওয়ার �থেক �িতেরাধ কের� এ�ট তী� অ� িসে�াম �িতেরাধ কের� 

���িলনা অ��া�ানিথন  ক�াপসুেলর িনয়িমত ব�বহার তােদর �মেনাপজ সময় 

পযা��  ক�ালিসয়াম �দান কের� ক�াপসুল �ায় ১০০ খিনজ ও িভটািমন �দান কের� 

���িলনা অ��া�ানিথন 

এটা শরীেরর ক�া�ােরর ব�ৃ� �ক �িতেরাধ কের এবং স�ঠক �ায়ুতে�র র�ণােব�ণ 

এবং �দয় �ক সু� রােখ� ��া�টন শরীেরর �টসু� গঠেন সহায়তা কের� �মার �ীন  

�জনন ব�ব�ােক ধের রােখ এবং �কােলে�রেলর মা�া র�ণােব�ণ কের এবং 

রে� গ্লুেকাজ মা�া র�ণােব�ণ কের�

�মার �হলথ �ীন �মার

ওেমগা ৩ DHA নােম জানা যায় �যটা আমােদর পাচঁ ত� �ক মজবুত কের এবং 

অপিরহায ফ� �া�ট অ�ািসড ধারণ কের� এটা আরাধ� এবং মানিসক শ�� ব�ৃ� কের� 

এ�ট র� স�ালন সাহায� কের এবং চাপ �থেক �াণ �দয়� এ�ট �দেরাগ, উ� 

র�চাপ, স্থূলতা, ক�া�ার এবং কেলে�রল িনয়�ণ কের�

ওেমগা 3,6 9

র� �ত �হেমাে�ািবেনর কিম �ক এিনিময়া বেল� �হেমাে�ািবন র� �ক লাল রং 

�দান কের এবং শরীের অ��েজন এর স�ালন �ক িনয়ি�ত কের�গভব� তী, 

�নব�ৃ নারী, �পা� িবতরণ ��জ, িকেশারাব�া, �কা�কা�ঠন�, ম�ােলিরয়া, 

আলসার, য�া - এই সব সমস�া �ত খুব লাভদায়ক� আয়রেনর কমী �ত 

এিনিময়া �ক IDA(Iron Deficiency Anemia) বেল �জতােত ডা�ার  রা আয়রন

 টিনক �নয়ার িনেদ�শ কের�  

�হমকাল িড

প�ািরকাল ১২ �ট �াকৃিতক ওষুেধর এক�ট িনখুতঁ ও পরীি�ত সূ� যা  ক�ঠন 

িদেন নারীর সিত�কার স�ী হেত পাের� প�ারালাে�র সম� উপাদান স�ূরক 

এবং পর�েরর সােথ িমথ��য় যা নারীেদর সামি�ক �াে��র উ�িতেত সাহায� 

কের�মািসক র�পাত িনয়�ণ কের, গভা� শেয় ব�থা �থেক �াণ �দয়, নারীেদর 

শ�� ও বল �দান কের এবং অজানা কারেণ ব��া� স�াবনা দরূ কের �দয়� 

পাির�প আয়রন সাি�েম� িহসােব কাজ কের তাৎপয প� িরক� অত��

 কাযক� র আয়রন স��ী �রাগ �ক দরূ করেত (যা সাধারণত মািসক চে�র 

সময় অত�িধক র�পােতর কারেণ ঘেট)

পিরক� িসরাপ ও ক�াপসুল

এক�ট আয়ুেবিদ� ক ঔষধ

উ�ত এক�ট িনরাপদ এবং �াকৃিতক উপায়

িলভ িম �হপােটাে�ােটি�েভ হারবাল-খিনজ উপসগ য� কৃেতর �রােগর উপকারী এবং িলভার ফাংশন �ক 

উ�ত কের�এেত �ুধাত � ওষুধ  রেয়েছ, যা হজম ও �ুধা উ�ত করেত সাহায� কের� এ�ট �ায় সব ধরেণর 

িলভােরর িবষ��য়ার িব�ে� সুর�ামূলক কমক� া� এবং অ�ালেকাহল �হণকারী িলভােরর র�া কের�

িলভ-িম

ল�ণ: 

  �হপােটাে�ােটি�ভ কাযক� লাপ

 প ুনরায় ত�ণ কের িলভার �ক , িলভার �ক উ�ীপেকর এবং শরীেরর িবপাকীয় 

���য়া     সমথন� �

  িপ� আ�মেণ, যকৃেতর বাধা এবং �াইন পথৃক্ এ অত�� কাযক� রী

 ি লভার �রােগর কারেণ অ��� দরূ কের এবং িলভােরর কাযক� র দ�তা 

উ�ত কের  অ��েড�টভ ��স িব�ে� িলভার �টসু� �ক র�া কের

 ি লভার িসেরািসেস জ��স এবং িবষা� পদাথ �� ত িলভ �ম টিনেকর �ভাব 

খুবই উপকারী  অ�ালেকাহল �েরািচত �হপা�টক �িত �থেক সুর�া

আপনার যকৃতেক শ��শালী করার জন� এক�ট চূড়া� সূ�|

আেলায় �ভরা ক�াপসুল ১০০% �াকৃিতক, যা দষূেণর �িতকূল �ভাব �থেক আপনােক 

র�া কের� আেলা �ভরা উ��দ পুেরা অংশ ব�বহার করা হেয়েছ� এ�ট �ত িনরাময় ���য়া 

উ�ত এবং দষূেণর �িতকূল �ভাব িব�ে� এক�ট �ডট��ফািয়ং এেজ� িহসােব কাজ 

কের� হাইপার এিসিড�ট, গ�ােসর �ালা, �কা�কা�ঠন�, পাক�লীর আলসার, অ�ে�রাগ,

�গেঁটবাত এবং উ� ��াব অ�ািসড অব�ায় খুবই কাযক� রী� এটা এলা�জ � শত � এবং 

অন�ান� চামড়া সমস�ার জন� উপকারী� 

আেলায় �ভরা ক�াপসুল

এই পেণ�র মেধ� ননী ফেলর সম� ফল ব�বহার করা হেয়েছ� এ�ট শরীেরর সম� 

পু�� �দান কের এবং এক�ট খাদ� স�ূরক িহসােব কাজ কের� এটা আমােদর সামি�ক 

শরীেরর উপি�িত বাড়ায়, এ�ট উ� �েরর �কােলে�রল �দান কের এবং এর মেধ� 

১৫০ �ট পু��র ত� পাওয়া যায় �যটা িনয়িমত ব�বহাের সব আয়ুর মানুষেক ভাল �া�� 

�দান কের�

ননী �গা� ক�াপসুল

অ�াজমা িনয়�েণর জন� এ�ট ৪০০০ বছেরর জন� ব�বহার করা হেয়েছ� এই ক�াপসুল 

মাশ�ম যা চীেন ব�াপকভােব ব�ব�ত হয়� এটা িভটািমন, খিনজ অ�ািমেনা অ�ািসড এবং

্ ��া�টন এক�ট ভাল উতস� এর ব�বহার শরীরেক সু� ও শ��শালী কের �তােল� এ�ট 

অ�াি� অ��েড��িল িদেয় পূণ হ� য় যা ি� রািডক�ালস এবং পিরেবশগত 

অেমধ��িলর িব�ে� সুর�া �দয়� বিহরাগত পিরেবশগত দষূেণর �িত��য়া, অভ��র-

লুকাণ উপাদানেক উে��জত কের শরীেরর ইিমউন িসে�মেক উে��জত কের� এ�ট 

ইউেরােজিনটাল িডসডা� রর �রােগ সহায়ক, িবেশষত বয়�েদর মেধ�� এই খারাপ 

কেলে�রল �াস এবং সামি�ক অে�াপচার �াস অনুনািসক এবং গলা �কােনার 

কাযক� র এবং �সইসােথ বিম, গ�াি�ক এবং পাচক সমস�া �ক দরূ কের� এ�ট িবপাকীয়, 

জীবাণ ুও �যৗন �রােগর িব�ে� �দেরাগ �িতেরাধ কের এবং দুই স�ােহর মেধ� উ� 

র�চাপ িনয়�ণ কের�

�মার �হলথ গ�ােনাডামা � ক�াপসুল

ভারেত �ায় ৪.৫ িমিলয়ন মানুষ থাইরেয়ড �রাগী এবং তােদর অেধক�  নারী� থাইরেয়ড হল 

মানুেষর �ধান ঘােড় অবি�ত এক�ট �ধান ��� এ�ট এক�ট �জাপিত আকােরর, 

যা থাইরেয়ড হরেমানেক �গাপন কের� এই হরেমান�ট খােদ�র িবপাকজিনত হার 

িনয়�ণ কের, তারপর এ�ট শ��র মেধ� �পা�িরত কের� এ�ট �দিপ�, 

�কােলে�রল, �পশী এবং হােড়র উপরও �ভাব �ফেল�

অিতির� চাপ বা চােপর কারেণ, ওষুেধর পা�-��িত��য়া, থাইরেয়ড �ি� �ারা 

হরেমান �তিরর �মতা �াস হয়, খাবােরর অভাব বা অিতির� ব�বহার, আ�া� 

পিরবােরর অন� �কানও সদেস�র থাইরেয়ড সমস�া �ধান কারণ এই �রাগ�

থাইেরািসল 

�কােলা�াম হলুদ �শাষণ �ন�পায়ীেদর দুধ পাওয়া যায়� এই পু� হলুদ তরল এক�ট নবজাত 

িশ�র জন� অমূল�� িব�ানীরা �মাণ কেরেছন �য এ�ট ইিমউন িসে�মেক শ��শালী কের 

এবং শরীেরর িবকাশেক উে��জত কের এবং শ��শালী �কাষ�িল ব�ৃ� কের� এ�ট 

��া�টন (�জিপ-িস) ব�ৃ� যা শরীেরর ব�ৃ� এবং িবকােশর জন� খুবই উপেযাগী� এ�ট 

হাড়েক শ��শালী কের এবং ব�াকেটিরয়া ও ভাইরােসর িব�ে� শ��শালী ইিমউন 

�িত��য়া �তির কের� এ�ট ডায়ােব�টস এবং �াস��ােসর �রােগর জন� উপেযাগী

 এবং সম� শরীেরর িসে�মেক শ��শালী কের�এটা ন�াবা ও র� �রাগ এর িব�ে� 

শরীর �ক �তির কের�

�মার �হলথ �কােলা�াম ক�াপসুল

এ�ট অ�াি� অ��েডে� �বািহত হয় যা সকল �কার দষূেণর িব�ে� কাজ কের, 

এ�ট ক�া�ােরর মেতা ��তর অসু�তা যুে� সাহায� কের� সবুজ কিফ আমােদর 

শরীর �ক  �া��কর এবং িবষা� মু� রােখ� সবুজ কিফ এর �দিনক ব�বহাের, 

আমরা সব সু� হেত পাির, �া��কর এবং এ�ট ওজন �াস করেত সাহায� কের�

�মারাল �ীন কিফ 

এক�ট সু� শরীর এবং ধারােলা ম��ে�র জন� উপেযাগী, অনন� �ানীয় �মতা এবং 

�িৃত �মতা ব�ৃ� কের� ই��য় অ� ও ইিমউন �িত��য়া �ক মজবুত কের�এটা ভাল 

এেপটাইজার� এ�টর মেধ� আমলা �চর মা�ায় পাওয়া যায �যটা িভটািমন িস এর �

সেবা�� ম উৎস এ�ট ভাইরাল এবং ব�াকেটিরয়াল সং�মেণর িব�ে� র�া কের�

 এ�ট �দেয়র সু� কাযক� রী জন� অমূল��এটার মেধ�  অ�াি�অ��েড� এর �বিশ� 

পাওয়া যায় �যটা বাড়িত বয়স এর দু�ভাব �ক কম কের�

�মার �হলথ �মার �াশ

�কা�কা�ঠন� সহায়ক, মুেখর আলসার, অ�লটা �ক �িতেরাধ কের� পাচঁ ত� �ক 

মজবুত কের ও িখদা বাড়ােয়� এর িনয়িমত ব�বহাের অ�লটা ও গ�াস এর �াস কের�

�মার �হলথ মিনং�  ��শ

  

গ�াস সং�া� সমস�া �থেক গ�াে�ােমার আপনােক গ�াস �থেক মু�� �দয় এ�ট 

আলসার, অিতির� অ�তা, টক �ঢকুর  এবং গ�াস �থেক িনরাময় �দান কের� 
্এিসড খাদ� আকঁেত এবং ব�াকেটিরয়া হত�া করেত �পট মেধ� উতপািদত হয়� 

এই এিসড অনুপি�িতেত, খাদ� হজম মসণৃ হেত পাের না� িক� এ�িসিসট এিসড 

�পেট �ভতেরর প�ৃেকও �িত করেত পাের� �পেটর মসণৃ কাযক� ািরতায় 

গ�াে�ােমার ফলাফেলর ব�বহার এবং উপের উি�িখত সমস�া�িল �থেক মু�� 

�দয়�

গ�াে�ােমার

 

ডাইেজে�ামার  ��া�টন িম�ণ �থেক �তির এক�ট অনন� পণ�� এ�ট ��া�টনেক 

অ�ািমেনা অ�ািসেড পিরণত কের আমােদর শরীেরর মেধ� ভারসাম� বজায় রােখ,

 যার মাধ�েম আমােদর হজম ফাংশন আরও �বিশ মসণৃভােব কাজ কের এবং 

শরীর �ারা নত�ন শ�� পাওয়া যায়� এই ফাংশন আমােদর ইিমউন িসে�ম �ক 

শ��শালী কের �তােল� এই পিরবতন� �ট এক�ট শ��শালী এনজাইম �তির কের যা 

হজম ���য়ােত সাহায� কের� এ�ট অেনক অেলৗিকক ঔষিধ �বিশ�� যা �াে��র 

জন� অত�� উপকারী� �কােষর সং�মণ, ডায়িরয়া, এয়ার িডসঅডা� র, ��ট, বিম,

 �পেট �যমন অেচতন, �কা�কা�ঠন�, ডায়িরয়া, �পট ব�থা, ইত�ািদ অন�ান� 

�রােগর জন� ডাইেজে�ামার খুব উপকারী�

ডাইেজে�ামার  

অ�াি�অ��েড�স, লাইেকািপন, মাি�-িভটািমন, ম�াে�া এবং মাইে�া মাি�-খিনজ �জনেসং এ���া� 

এর সােথিফটম�া� এক�ট �দিনক �া�� সাি�েম� যা এক�ট অনন� সম�য় িভটািমন, খিনজ এবং �কািরয়ান

�জ�িগং যা আপনার সহ� বাড়ায় এবং ভাল �া�� বজায় রাখেত সহায়তা কের�িফটেম� এক�ট পু�� স�ূরক

 িহেসেব কাজ কের এবং জীবেনর উে�জনােক পুন��ীিবত কের� কম�� েল তী� চাপ এবং উ� টান 

পিরেবশ �মাকােবলা করেত সাহায� কের জ া� ফুড ডােয়েটর �িতপূরণ পূিত � কের 

  আজেকর �তুগিতস�� জীবনযাপেনর শ�� বজায় রােখ

 অ সু� �াস �িতেরাধ কের

 ম ানিসক সতকত� া এবং �ফাকাস বজায় রােখ

 স াধারণ অনা�ম�তা মা�া এবং �া�� উ�ত করেত উপেযাগী

পু��র ঘাটিত �ক পূরণ কের,

সবাি� ধক িফটেনস �দান কের|

িফটম�া�

পাচক প�িত�ট শ��শালী কের, গ�ােসর  সমস�া �থেক �াণ �দয়��মার �হলথ 

িহং আনার ভা�ট খুবই �াদপূণ এ� বং পাচঁ শ�� �ক বাড়ােয় িখেদ ব�ৃ� কের� 

এিসিড�ট, গ�াস কনি�েপশন এর সমস�া �থেক �াণ �দয়�

 িহং ভািত / আনার �পডা

�মার �হলথ �ীন �ট এক�ট িব�� �ভষজ চা যা িদন-িদন শারীিরক এবং মানিসক 

চাপ �থেক �াণ �দান করেত পাের� ফলাফল অ�ত�ািশত হয়� এ�ট িচিন, দুধ বা চা 

পাতা �েয়াজন হয় না, শরীেরর ওজন কমােত খুব কাযক� রী�   

 �মার �হলথ �ীন �ট

��েমাসুধা শরীেরর ওজন �াস কের এবং স্থূলতা এিড়েয় চেল� তারা ক�ােলাির 

বান এ� বং চিব ক� মােত উপেযাগী� এ�ট �কােলে�রল িনয়�ণ এবং ডায়ােব�টেসর 

জন� দরকারী� এ�ট ইিমউন িসে�ম �ক উ�ত কের  এবং �দয় ও �চাখ সুরি�ত 

কের ও উ� র� িনয়�ণ কের�

 ��েমাসুধা

দাতঁ পির�ার রােখ, কািশ কাটায়, �মৗিখক এবং গলা সং�মেণর �িতেরাধ 

কের, সু� দাতঁ পালন কের�

��িসয়া মাউথওয়াশ

স্থূলতা িনয়�ণ এবং চিব জ� মা �রাধ কের� সাহায� পু��কর চিব, � স�ঠক চিব �

পুন��ার, কেলে�রল িনয়�ণ, �চাখ এবং �দয় র�া কের� �ুধা এবং ওজন 

ব�ৃ� িনয়�ণ, ইিমউন িসে�ম �ক শ��শালী কের ও উ� র�চাপ িনয়�ণ কের� 

ি�ম পাওয়ার ওজন কমােনার ��ে� একটা �াকৃিতক ত��

ি�ম পাওয়ার

�যৗথ ব�থা এবং �যৗগ�িলর মেধ� আথস� ুধা কীট খুবই উপেযাগী� এ�ট গভা� ব�া, 

গেনা এবং দীঘ�� ায়ী বােতর জন� কােজাকার �িতকার� �ে�ালাই�টস এবং 

�িনক আ�াই� �টস এ এ�ট খুব দরকারী�

আথস� ুধা িকট

দায়েবাসুধা �াকৃিতকভােব রে� শকর� া মা�া িনয়�ণ কের� এ�ট ইনসুিলেনর 

কাযক� ািরতা উৎসািহত কের� এই ি�তীয় সং�মণ শরীেরর মেধ� ি� রািডক�ালস 

যু� এবং �ংস করেত সাহায� কের� জা� ফুড রে� শকর� া সেবা�� ম মা�া 

বজায় রােখ এবং গ্লুেকােজর ব�বহার যা িচিনর অত�িধক �শাষণ �িতেরাধ 

কের এবং ��াব এবং রে� গ্লুেকাজ পিরমাণ িনয়�ণ কের� এ�ট র� �� 

করেত ও সাহায� কের�

দায়েবাসুধা  িকট

্ ্�ফমেকর  িকত �ধ ুনারীেদর জন�� এই িকত তা নারীেদর মেধ� উজা� , তা�ণ� 

জীিবত রােখ� মািসক চ� স��ী সব সমস�া �ত উপেযাগী� এ�ট এক�ট খুব ভাল

 র� �শাধক আর �পট স��ী সমস�ার ভাল িচিকৎসা কের� শরীেরর ইিমউিন�ট 

িসে�ম �ক মজবুত কের�

�ফেমােকর িকট

জামুন বা জা�ুল অত�� ���পূণ আ� য়ুেবদ� ীয় ঔষিধ� এই ডায়ােব�টস 

কমােনার উপাদান উ� মা�ার উপি�িত কারেণ ডায়ােব�টক �রাগীেদর জন� 

এক�ট অমতৃ� অ� সমেয়র মেধ� জামুন ডায়ােব�টস িনয়�ণ করেত  অত�� 

স�ম� জামুন এক�ট ধরেনর �াকৃিতক ইনসুিলন িহসােব কাজ কের� জামুেন 

��া�টন, ক�ােরা�টন, �লাহা, �ফািলক অ�ািসড পটািসয়াম, ফসফরাস, ফাইবার, 

�লাহা, িসশন, �সািডয়াম, ম�াগেনিসয়াম, িভটািমন িব, িভটািমন িস, গ্লুেকাজ 

এবং ফ্�কটাস উপাদান �চর পিরমােণ পাওয়া যায়, যা ডায়ােব�টেসর �

�রাগীেদর জন� উপকাির� ডায়ােব�টস জন� �াকৃিতক �িতকার�

 দায়িফট

আমােদর �দিনক জীবেন কখন কখেনা ব�াথা �পেয় থািক  বা ব�থা 

অনুভব কির এই �জল �ট এই সব সমস�া �ত অসাধারণ ভােব কাজ 

কির� �পশী টান, �যৗথ ব�থা, িপেঠর ব�থা এবং ঘাড় ব�থা এবং 

্তাত�িণক �াণ এ খুব দরকারী�

কাটেপন �জল



���� ����� ��, ���� ����� �� 

�ন ব�ৃ�র জন� আয়ুেবিদ� ক উপাদােনর -নাগবালা, বাবুল, লজওয়ািন, �গহারী, 

অশভগ�া, কািলং, �মাচরা,হ�কসার, �কেসর মেতা জিদবু�ট সমূহ অ�ভ�� � �

ওষুেধর মেধ�  উপি�ত �াকৃিতক উপাদান নারীেদর শরীেরর মেধ� ইে�ােজন, 

্��ােজে�রন, ��ালাি�ন এবং ��া�া�া��ন উতসািহত কের এবং �ন �টসু� 

িভতের িনিমত�  GF, হরেমােনর মেতা পদাথস� মূহ ব�ৃ� করা হয়�

 ���িফট 

চল �ক �জােরর �থেক  সু� বা মজবুত কের,দ ু মুহ বা �� চল হেত � �

�দয়না� �মারাল �কসসুধা উপযু� ত� �থেক ভরপুর �যটা চেলর টিনক �

মেতা কাজ কের,চমক �দয়,�পাষণ  �দয় ,চল �ক নত�ন জীবন �দয়,চল � �

এর গড়া মজবুত কের� ড�ান�াফ �ক দরূ কের চল �ক ��ইট আর �

পিরচালনীয় বানােয়� �কসসুধা িকট  চল �ক পিলউশন �থেকও বাচােয়��

�কসসুধা 

�িৃত সুধা কাঠ ব�বহার করা হয় মানিসক শ��, ঘন�, �মমির শ�� ব�ৃ� এবং 

চাপ এবং িবষণ্নতােক পিরচালনা করেত � এ�ট সব ��ে�  সমস�া �ত 

দরকারী� �মমির শ�� এবং বু��ম�া �মতা ব�ৃ� কের�

 �িৃত সুধা িকট

ড ��ান পাথরী �রােগ খুব উপেযাগী� এ�ট �পেত ব�াথা আর ব�াথার পের �পট 

�ফালা �ক কম কের� �প�ােপ �ালা কম কের, �প�াপ  নালী �ক পির�ার 

কের এবং �প�ােপ ম�াগেনিসয়াম এর মা�া �ক িনয়ি�ত কের� �প�াপ �থেম 

�থেম হওয়ােক ব� কের�

িড ��ান

পাইল ও িবট এক�ট আয়ুেবিদ� ক পণ� যা সব ধরেনর িহে�ােয়ড, কনি�েপশন, 

�তু �াণ সরবরাহ কের� এ�ট এক�ট অনন� সংিম�ণ যা �কা�কা�ঠন�, �পট 

িনব�জন এবং �ুধা অভােবর জন� উপকারী�

 পাইল ও িবট

� পাড়া, কাটা এবং আঘােতর জন� দরকারী

ব �াকেটিরয়াল ইনেফকশন �থেক র�া কের 

 �পাড়া ঘা �ক তাড়াতািড় �ভাের �দয়

চ ামড়া �ক হালকা কের �তােল

 বান ি� শ�

a.এ ি� �সি�ক তরল ব�াকেটিরয়া এবং ভাইরাল সং�মণ �রাধ কের�

b. এ�ট আফটার-�শভ �লাশন িহসােব ব�ব�ত হেয়�

c. সু�র সুবাস, ব�বহার করা সহজ�

�মেটাল

এই িবিকরণ �ভাব, চাপ এবং মানিসক �রােগর িব�ে� র�া কের� এ�ট 

�মাবাইল এর �থেক ম�াগেন�টক িবিকরণ উপর �ভাব �ভািবত �থেক রাখা 

কের� এ�ট �যৗথ ব�থা সা�না �দয়�

 �কায়া�াম প�াে��স

�মাবাইল িসে�ম �থেক ইেলে�াম�াগেন�টক িবিকরণ �ক কের, যা আমােদর জন� 

খুব �িতকর� এইভােব, মাইে�ন, উ� র�চাপ, ব�াকািচ, চাপ এবং �মমিরর অভােবর 

সমস�ার সমাধান করা হয়�

 �েট�ও

�মারাল ম�াগেন�টক ওয়াচ এক�ট আকষণ� ীয় এবং সু�র ঘিড় যা �িতকারক 

�রেয়র িব�ে� র�া কের এবং স�ঠক সময় �দখায়� এই আমােদর ম��� �ক 

 �িতকারক িবিকরণ এর  �ভাব �থেক র�া কের এবং �যৗথ ব�থা মেধ� �াণ

 �দয়�

 �মারাল ম�াগেন�টক ওয়াচ

�গাট স�িকত�  সমস�া �থেক �াধীনতা �দােনর কাযক� র মানিসক চাপ এবং 

�পশী ব�থা �থেক �াণ �দান উপকারজনক� এ�ট র�চাপ িনয়�ণ কের এবং 

শরীেরর স�ঠক র� স�ালন ��রণ কের� ক�না�বণ �কাষ�িলর ব�ৃ� িনয়�ণ 

কের এবং �টউমার�িল �দেহ ইিমউন িসে�মেক শ��শালী কের এবং শরীেরর 

স�ঠক িবপাকীয় ���য়া পুন��ার কের� এটা বয়স স�িকত�  �েকর সমস�া 

এবং ঋন�স এবং িব�� র� আচরণ কের�

 ম�াগেন�টক ��সেলট

কাপঁল  ��সেলট  আপনার এবং আপনার অংশীদার জন� এক�ট খুব 

িবেশষ ��সেলট� এ�ট �িতকর িবিকরণ এবং দষূেণর �দিনক 

সমস�া�িলর ঝঁুিক এড়ােত সাহায� কের� িবিকরণ সবেচেয় িবপ�নক 

ফম ই� এমআর ইেলে�া �চৗ�কীয় িবিকরণ এবং আমরা �মাগত �িতিদন 

এ�ট সােথ �যাগােযােগর মেধ� রেয় যাই� এই ধরেনর িবিকরণ মূলত 

িন�িলিখত িডভাইস �যমন �টিলিভশন, মাইে�াওেয়ভ, �রি�জােরটর 

এবং �মাবাইল �ফান�িলেত ব�ব�ত হয়� কাপঁল  ��সেলেটর মূল ভূিমকা 

আমােদর এই �িতকারক ও িবপ�নক �যৗেগর �িতকারক�িল �থেক 

র�া করেত এবং মূল�বান মিণর� িহেসেবও ব�ব�ত হয়�

 কাপঁল  ��সেলট

 

 �মা �হলথ  �মাজা এক�ট নত�ন বয়স �মাজা যা আপনার �াে��র জন� খুব 

দরকারী� �মাজা হালকা এবং ��ানেড� নামক এক�ট ফাইবার কারেণ গ�হীন

থােক� িহট ��ন �িতেরাধ, িনয়�ণ �বিৃ� বাধা এবং তার দৃঢ় ফ�াি�ক দীঘ দ� ীঘ�� ায়ী

 হয়� �মারােল  এর �া�� �মাজা আপনােক ��শ ও চাপ মু� রােখ�

 �মার �হলথ স�

ি�মাত� �র এজাকুেলশন পু�ষেদর মেধ� সবেচেয় সাধারণ ব�ািধ� যিদ বীয �

খুব তারা তারই �বিরেয় যায় ও �পিনে�শন এর সােথই �বিরেয় যায় �সই 

পিরি�িত �ক ি�মাত� �র এজাকুেলশন বলা হয়�এই জন�, পু�ষ স�ূণ�� েপ 

তার মিহলা স�ী �ক স�� িদেত ব�� হয়�এই পিরি�িতর ওপের পু�ষেদর 

�কােনা কে�াল হয় না � সংসনী এই সমস�ার এক�ট হারবাল �িতকার�

সংসনী 

  িভেটাম�া� মানিসক এবং শারীিরক �াি� দরূ কের এবং শরীেরর শ�� পূণ �

কের, চাপ ও অবসাদ দরূ কের, কাজ শ�� বাড়ায়, মানিসক মেনােযাগ ব�ৃ� 

কের, �চর পিরমােণ ঘুম ও শরীর �ক চাজ � কের, শরীরেক শ��শালী কের �

�তােল� িভেটাম�া� এক�ট আয়ুেবিদ� ক সমাধান যা �চর পিরমান �দয়, �

পাশাপািশ শ��র ব�ৃ� এবং আ�া ব�ৃ� কের� এ�ট মানবতার �কৃিতর এক�ট 

অনন� উপহার� এ�ট িবেশষত ফুলিভক এিসেডর মেধ� পাওয়া যায় যা পু�ষেদর 

মেধ� শ�� ও কাম� ব�ৃ� কের�

 �মার �হলথ িভেটাম�া� 

মিহলােদর তােদর কবজ বজায় রাখার খুব সতকত� া� তােদর উি��তাও 

�কােষর অ�ত�লতা� ভা�জন�  আবার এই সমস�ার সমাধান কের� এ�ট ২০ 

িমিনেটর মেধ� এক�ট অেলৗিকক ভােব �যািনমুলকতা অপসারণ কের এবং 

এ�ট একই অব�ায় ২-৩  ঘ�ার জন� রােখ�

 ভা�জন�  এেগইন

ব�ৃ বয়স এবং আমােদর পু��র অভাব এবং আধুিনক খাদ�তািলকাগত 

অভ�াস�িলর পিরণিত�িলও আমােদর �যৗন �াে��র উপর অ�হণেযাগ� 

্�ভাব রেয়েছ� পু�েষর শ�� ��াণু উতপাদন করেত সাহায� কের এবং 

পূণ �� যৗন পিরেতাষ �দান কের, ভাল ফলাফেলর জন� এর িনয়িমত ব�বহার 

�নয়ার দরকার�

রিত পাওয়ার

্আয়ুেবিদ� ক ঔষধ, নুতনতা এবং ব��া� এর  িচিকতসার জন� ব�ব�ত, 

পু�ষেদর অকাল মু�� �পট, পু�� এবং িনয়�ণ পুনগঠ� ন করা হয়�

 ওিলেভা

শত শত বছর ধের আমােদর �দেশ মধ ুব�বহার করা হয় �মারাল মধ ুমূল 

িব��তা এবং �াকৃিতক উপাদান�িল পূণ�� শনূ� ফ�াট চিব ি� শকড় সব �াকৃিতক 

মধুর �াথিমক উপাদান, ক�ালিসয়াম সহ�

�মারাল হািন

িডট� ফুট প�াচ রা��কােল রােত পােয়র উপর লাগােত হেয় �যটা �থেক 

আমােদর শরীর �থেক সব িবষা� পদাথ �� বিরেয় যায় 

শরীেরর বাইের �বিরেয় আসা সব িবষা� তরল কারেণ পাইপ �িকেয় যায়, 
�যােত র� স�ালন ব�ৃ� পায় এবং শরীেরর বাইের �বহদা তরল পিরত�াগ 

কের� �ডট� ফুট প�াচ ৩০ ফুট পয��  মসণৃভােব কাজ চািলেয় �যেত হেব� 

�াথিমকভােব, প�াচ রঙ�ট �িত সকােল �বশ অ�কার �দখেব, িক� ধীের

 ধীের এ�ট হালকা হেব�

 বােয়া �ডট� ফুট প�াচ 

্তাত�িনক শ�� গভা� ব�ায় �াি� অব�ায় এবং �ুধা �ােসর কারেণ 

�ীে�র সময় অত�িধক ঘােমর পের শরীেরর �কােষ গ্লুেকাজ �দান 

কের�যা�া সময় কমেজার ভাব হেল গ্লুেকােমার এর ব�বহার করেত 

পােরন� এটার আপনার মেধ� শ�� আর উজা�  �দান কের�

গ্লুেকােমার

পির�াণ �দয় এই সমস�া�েলা �থেক:-

িপ�লস এর দাগ 

��াক �ট

সূযে�পাড়া 

�� �ক

 �মার �হলথ আেলায় �গা�

ননী ��াক �হয়ার শ�া� ুননী , গ�ােনাডামা �  িম�ণ সে� ��ত, 

�াকৃিতক রং সে� আপনার চল �ক দীঘ র� ােখ � এ�ট চল মসণৃ কের � �

�তােল, পু� এবং শ��শালী� এই রেঙর সবেচেয় অমূল� �ণ�ট হল 

এ�ট িনয়িমত ব�বহার, সূযাে� লােকর কারেণ চেলর প�তা �থেক �

আপনার চল �ক র�া কের�ননী  শা� ুব�বহার খুব সহজ� এ�ট �

সম� চল ধরেনর উপযু� এবং এক�ট টিনক িহসােব কাজ কের� �

এ�ট �াকৃিতক এবং �ভষজ.

�মারাল  ননী শ�া�ু

আেলায় �ভরা শ�া� ু চল স�ূণ প� ু�� �দয়, এ�ট এক�ট হারবাল পণ� �

এবং সংেবদনশীল �েকর জন� উপযু�� এটা চল �ক নরম এবং �

চকচেক কের �তােল� এ�ট রাসায়িনক মু� এবং সব ধরেনর চল জন� �

উপযু�� আেলায় �ভরা এবং �জােজাবা সংিম�ণ ব�বহােরর সােথ চল �

ঘন এবং শ��শালী হেয় ওেঠ এটা চল �ক ঝরঝের রােখ এবং এ�ট পিতত �

�থেক বাধা �দয়� এ�ট এক�ট চল ক��শনার িহসােবও কাজ কের� এ�ট �

�দিনক ব�বহার করা �যেত পাের�

. �মার �হলথ �হয়ার ��নজার  
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