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९ ई ५
• कोणासाठ' : पंधरा वषा.वर/ल वयोगटातील 67येकासाठ' 9याला आपले

आरो;य चांगले राख>याची इ@छा आहे. 
• मुEय घटक : आवळा,  नोनी, कोरफड आKण १३ वेगवेगNया बेर/ चे अनोखे

संयोजन.  वाइRड बेर/, STॉबेर/, चेर/, Vेन बेर/, रेड कुरांत, एRडर बेर/, गोजी
बेर/, अकाई बेर/ - यांना एकY कZन मह[वाची सव. जीवनस7वे, ख\नजे, 
मनु]या@या शर/रात \नमा.ण होणारे _`य, धातू, अमायनो ऍcसड व इ7याद/.

• फायदे : ऑfसीडेgटव तनावाशी लढा दे>यासाठ' शर/रात तयार होणार/
मुfत रiडकलस कमी होते.  jदयरोग मधुमेह कक. रोग संkधवात अRझायमर
रोग रोग6\तकार शfती \नमा.ण होते.

• कोण7या वयासाठ': पंधरा वषm आKण 7यावर/ल `यfतीसाठ'. कधी nयायचे: 
सकाळी उपाशीपोट/ nयायचे.

• कसे nयायचे: एक पाकpट (३० cमल/) एक काचेचा ;लास nयायचा 7यात
कोमट पाणी rकंवा फळां@या रसात (१०० - २०० cमल/) मtये एक पाकpट
uरकामी करायचं. कुठRयाह/ धातूचा चमचा न वापरता vलािSटकचा चमचा
वापरावा.  7या चम@याने कमीत कमी दोन ते तीन वेळा नीट ढवळून nयावे
आKण मग vयावे. 

• पॅक आकार: ३० पाकpट मtये _व SवZपात आहे. 
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MRP: Rs. 3000
DP PRICE: Rs. 2500



डायबालाईफ
• कोणासाठ' : मधमुेहाने ./त असले3या 5कंवा मधमुेह हो8याचा धोका असले3या

:य;तींसाठ'. 
• =यांना आप3या शरBरातील साखर DनयंEFत ठेव8यासाठ' तोडगा हवा असेल अशा

:य;तींसाठ'.
• मIुय घटक: १००% ि/थर एQलQसन, मयरु Qशखा, कालR, पालक, दालTचनी, बेडकVचा

पाला, कडू नीम चा पाला.
• फायदे व उपयोग: र;तातील साखरेची पातळी ती[पणे कमी करणारे औषध ^हणनू

ओळखले जात.े
• एच बी ए १ सी कमी कर8यात मदत करत.े 
• रगaDतकार श;ती सधुारत.े 
• /वादू bपडं अTधक इdसQुलन लपbव8यासाठ' aोeसाfहत करत.े चयापचय सधुारत.े
• कोणeया वयासाठ': ७ वषh व eयावरBल :य;तींसाठ'.
• कोणासाठ' : aी डायबेfटक :य;ती दररोज एक कॅjसलू जेवणानंतर पंधरा QमDनटांनी

kयायचे.
• मधमुेहाlया :य;तीने eयांlया DनयQमत औषधांबरोबर kयावे.
• DनयQमत औषधे व या औषधांमmये एक तासाचा अतंर ठेवावे हे.
• पॅक आकार: ३० शाकाहारB कॅjसलू.
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MRP: Rs. 2100
DP PRICE: Rs. 1800



• ऑन अंड ऑन चे (यू+,लाइफ पावडर 4हणजे काय?
• आज:या वेगवान आयु=यात- आपण ?दषूण, खराब आहार, औषधे, दररोज चा ताण

याचबरोबर जंक पदाथHह, खात असतो. आजकाल अ(नातील गुणवKा कमी होत आहे. 
आज:या जीवनशैल,मOये, सामा(य आहार घेऊन शर,रासाठS आवTयक अशी पौि=टक तXव
Yमळणे कठSणआहे. उदाहरणाथH,  \झकं ची कमतरता - यामुळे मानYसक उदासीनता, 
औदाYस(यआ\ण केस गळती यास कारणीभूत ठरते. मानवी शर,रासाठS \झकंची
आवTयकता पूणH कर_यासाठS एक aकलो मुळा खाणे शbय नाह,. भारतातील ५०% टbके मुले
पौि=टक तXवां:या कमतरतेमुळे efत आहेत. UN चा अहवाल 4हणतो ४०% आजार हे
पोfट,कते:या कमतरतेमुळे होत आहेत.

• *पाhहजे आ\ण ?iथने पुरवठा नाह,
• उपयोग -
• * शर,राला संतुYलत, पौि=टकआ\ण ?iथने पुरवठा.
• * शर,राची नैसiगHक उपचार jमता मजबूत करते ?णाल,.
• * रbत ?णाल,ला ?ाणवायू पुरवठा वाढतो.
• * पुरेशी मायlो ची माmा देते - पोषकजीवंसXवे, खnनजे आ\ण आवTयक घटक.
• * वंOयXव, अशbतपणा टाळ_यास मदत करते. योoय Xवचा, डोळा, लpiगक संबंध आ\ण

कायHjमता वाढqवणे आवTयकआहे.
• कोणXया वयासाठS : ?XयेकासाठS आहे.
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MRP: Rs. 1900
DP PRICE: Rs. 1600

!यू$%लाइफ



ि+प-.लना गो2ड कॅ5सलू
• कोण$या वयासाठ* : ५ वषा-वर/ल 1$येकासाठ*. (२ कॅ5सलू सकाळी

आ:ण सं<याकाळी घेऊ शकता)
• मCुय घटक : िFपHIलना, डी. एच. अे., IलबंवूगQय

बायॉSलावोनोईड. 
• फायदे : अँट/-ऑYसीडZट, अँट/-इन Sले मेटर/, अँट/ अॅलजQ, 

सामा]य दबाव कायम ठेव^यास मदत करत,े अ_तसार `वरोधी, 
मधुमेहापासनू बचाव करत.े खराब कोलेFटेरॉल कमी करत,े 
शर/रातील रोग1_तकारशYती सधुार^यास तसेच डीटॉYसाईफाई
कर^यास मदत करत.े 

• कधी : जेवणानंतर.
• पॅक आकार : ६० कॅ5सलू.
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MRP: Rs. 1300
DP PRICE: Rs. 1100



कवच:ाश
• कवच6ाश काय आहे: आपRया शर/राची तग धर>याची yमता आKणआजाराशी

लढ>यासाठ', 6\तकारशfती सुधार>यासाठ' दररोज काळजी nयावी लागते. हे zवसन
रोग आKण दबु.लतेवर मात करणारे तसेच सामा{य शfती वध.ना साठ' अ7यंत
उपयुfत आहे. या मtये अशा वनौषधी आहेत 9यांना आयुवmदात रासाय\नक गुणधम.
असलेRया वनSपती }हणून ओळखले जाते zवसन रोगावर खूप उपयुfत.

• घटक : अzवगंधा,  आवळा, केशर, कोरफड, घतृाकुमार,  बाला, ÄाÅमी, दशमूळ या
बलवान औषधी वनSपतींनी कवच 6ाशाला समÉृध केले जाते.

• हे Sनायंूचे पोषण करते आKण शर/र मजबूत बनवते, म99या संSथां शांत करते, 
फुÖफुसां@या यो;य काया.स समथ.न देते, Üवशा@या \नरोगी \नमू.लनास 6ो7साहन देते, 
डोकेदखुी थांबव>यास मदत करते, ÖRयू खोकला आKण सदá साठ' उपयुfत, मूYÜपडं
आKण यकृत साठ' हे उपयुfत टॉ\नक आहे. थकवा घालवतो आKण शर/रा@या पेशी
पु{हा \नमा.ण करते.

• कवच6ाश कोणी वापरावे : हे सव. ऋतूमtये सहाâयक आहे Üवशेषतः बदलांमुळे
(उ{हाळा ते पावसाळा आKण पावसाळा ते gहवाळा) 9यांना सदá खोकला हो>याची
शfयता असते 7यां@यासाठ'.

• ३ वषा.पेyा जाSत व यां@या मुलांसह वÉृध, 6ौढांसाठ' देखील हे वापरले जाऊ शकते.
• औषध घेणे : एक चमचा पूण. दररोज दोन वेळा मुलांसाठ' (६ - १८ वषm), 6ौढांसाठ' दोन

चमचे.
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वेल हाट. कॅ1सलू
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MRP: Rs. 650
DP PRICE: Rs. 450

● कोणासाठ' : 9यांची जीवनशलै/ तणावèSत अशी आहे, 9यांना उ@च
रfतदाबाचा Yास आहे, jदया@या समSयेचा कौटंुêबक इ\तहास आहे, 
एकंदर/त सव. 6कार@या jदयरोगांशी संबंkधत `यfती साठ'.

● फायदे : jदयाचे काय. आKण रfताचे मायVो सfयु.लेशन कर>यास मदत
करत.े कोलेSTॉल आKण ;ल/ सराईड चे \नरोगी पातळी वाढवत.े हे vलेटलेëस
एकYीकरण 6\तबंधक आहे. jदय काय. मजबूत ठेवत.े रfतवाgह{या कडक
हो>यापासून रोख>याचे काय. करत.े 9यांना jदय Üवकाराची पuरिSथती (Sटंट
हाट. अटॅक) \नदान होते 7यां@यासाठ' आदश.. या@या वापराने आपण ८
आठवíयानंतर इको/पीएमट/ आKण cलÜपड 6ोफाइल मूRयांकना Éवारे फरक
पाहू शकता.

● कोण7या वयासाठ':  तणावèSत जीवन शलै/ सह ३०/४० वषा.वर/ल.
● कसे nयावे : १ कॅvसूल gदवसातनू दोनदा rकं`हा डॉfटरां@या \नदmशानसुार.
● कधी : जेवणानंतर.
● पॅक आकार : ६० शाकाहार/ कॅvसूल.
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म"ट$ गाड( )लड +य.ुरफायर 1लि3वड

MRP: Rs. 330
DP PRICE: Rs. 230

● कशासाठ& : 'वचेवर,ल डाग, अश1तपणा, कमी ऊजा9, आरो<य
सामा>य राख@यासाठ&.

● मुBय घटक : मंिजGठा हIरJा Kनबंा Nपपल, आOण PबQभतकS.
● फायदे : शर,राVया वेगवेगWया अवयवांना शुXध करते, 

पुनZ[जीNवत करते आOण नवजीवन देते, र1त शुXध करते, यकृत
मू^Nपडं यावर _भावीपणे काय9 क` शकणार, शि1तशाल, औषधी
वनcपती.

● cवादू Nपडं पूनण9व र1त तयार कर@याची _deया वाढते. अcथी
म[जा काय9 आOण _Kतकारश1ती सुधारते. शुXध र1तामुळे 'वचा
शुXध आOण चमकदार होते.

● कोण'या वयासाठ& : १५ वषk व 'यावर,ल _'येकासाठ& Nवशेषतः
मु`म आOण चेहmयावर येणाmया पुWयांवर असरदार.

● कसे nयावे : २ चमचे, pदवसातून दोनदा dकंqहा डॉ1टरांVया
सsयानुसार.

● कधी : जेवणानंतर.
● पॅक आकार : २००Qमल, Qलि1वड.
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फाईट 4%ेस कॅपसलु

MRP: Rs. 775
DP PRICE: Rs. 675

● कोणासाठ' : (चतंा तणाव वाटणे झोपेची सम3या
मान6सक ऊज9चा अभाव.

● मु=य घटक : अ?वगंधा, तुलसी, गुडूची आFण GपपलH.
● फायदे : ताण सहनशीलता (एस टH एस) चे 3तर

सुधारOयास मदत करते.
● कोणPया वयासाठ' : १८ वष9 व वरHल TPयेकासाठ'.
● कसे Uयावे : १ कॅपसुल दररोज दोनदा Wकंवा डॉYटरांZया

स[[यानसुार.
● कधी : शYयतो जेवणासह. उPकृ^ट प_रणामांसाठ'

सं`याकाळचे औषध झोपायZया वेळेस Uया.
● पॅक आकार : ६० शाकाहारH कॅपसुल.
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इ77यनूो ३ 1लस

MRP: Rs. 720
DP PRICE: Rs. 625

● कोणासाठ':   पोटातील सामा.य सम0या ( गॅस , 
आबंटपणा, अपचन ,वेदना ) आ<ण डोळा / ?@टABया
सम0या .

● मDुय घटक: आवळा , बहेडा, हGरताकI, मलुती.
● फायदे : आतKयांBया Lनयामक हालचालAंसाठ', रसायन

आ<ण अटँA ऑOसीडPट, याBया LनयQमत वापराने Rवचा
आ<ण डोSयांBया आरोTयात सधुारणा होत.े 

● कोणRया वयासाठ' : १८ वषY व वरAल ZRयेकास.
● कसे [यावे : १ कॅ\सलु दोनदा ]कं^हा डॉOटरांBया

स``यानुसार.
● कधी : सकाळी व संaयाकाळी GरOत पोटA घेवू नये.
● पॅक अकर : ६० शाकाहारA कॅपसलु.
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डले< डटेॉ>स कॅपसलु

MRP: Rs. 685
DP PRICE: Rs. 600

● कोणासाठ' : सामा)यता ,यांचे ब1 याचदा बाहेर6ल अ)न आ;ण पा=या चे

सेवन होते. अश@तपणा कमी कर=यासाठ' आ;ण ऊजाD वाढव=यासाठ'. 
रासायFनक आ;ण GदIूषत वातावरणात सरुLMत राह=यासाठ'. 

● मNुय घटक : पनूणDवा, वQन, कRमेघ आ;ण आवळा.
● फायदे : टॉ@सीन उWसजDनास GोWसाहन देते. पोट, मXूIपडं, आतZया

साठ', [वादू Iपडं, यकृत, ]दय यासारNया अनेक अवयावर ^_या करते. 
अंतगDत सफाई. ४ - ६ मdह)यांपयeत Fनयfमत वापरावे. [नायंूमधील
लॅि@टक ऍfसड काढून टाकते. साखरेचा ,यादा साठा काढून टाकते. 
मXूIपडंाचे कायD सधुारते. (पायांlया सरेुश कारणीभतू असलेRया सोnडयम

संचायानास GFतबंoधत करते). तंबाखूlया सवयीचे पpरणाम तट[थ

कर=यास मदत करते. 
● कोणWया वयासाठ' : ३५ वषाDवर6ल GWयेकासाठ'.
● कसे tयावे : १ कॅपसलु, दररोज दोनदा.
● कधी : श@यतो खाRRयानंतर.
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मॅन शि>त मॅन कॅ1सलू

MRP: Rs. 1050
DP PRICE: Rs. 850

● कोणासाठ' : पुeषांसाठ', कामवासना उfयYुत होत नाहH
आFण gनि^iय वाटते.

● मु=य घटक : पांढरे तीळ, पांढरे मुसळी, अजुkन, केशर.
● फायदे : सूlम अ6भसरण उmेिजत करते. िजवंतपणा आFण

कायkTदशkन सुधारOयास मदत करते. शुiाणंूची gन6मkती,  
शुiाणंूची गती आFण गुणवmा यांचे Tमाण वाढवते, अकालH
3खलनाची सम3या सोडवते. 

● कोणPया वयासाठ' : १८ - ६० वषk.
● कसे वापरावे : सकाळी २ कॅpसूल, राqी १ कॅpसूल Wकंवा

डॉYटरांZया gनद9शानसुार.
● काधी : सकाळी आFण सं`याकाळी (१ कॅpसूल)
● पॅक आकार : ६० शाकाहारH कॅpसूल.
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चंपी चॅि7पयन तलै

MRP: Rs. 465
DP PRICE: Rs. 325

● कोणासाठ' : [नायूमvये वेदना आ;ण wM Wवचा, काया कला घेणारे, 
Wवचेlया सौyय त_ार6 असलेRया साठ'.

● मNुय घटक : माशा, बाला, शिzटक साfल, Fनyबा टाईल, हर6 ताक{, 
द|ुदा, चहाचे झाडाचे तेल.

● फायदे : [नायंूlया वेदनांपासनू आराम fमळतो, Wवचेची चमक सधुारते, 
Fनयfमत वापराने केस गळणे कमी होते.

● Iवशषेता : अनोखी तैल पाक Iवधी G^_या, Wवचेस जा[त फायदा

fमळावा yहणुन Fतळाlया तेलाचा वापर केला आहे. शर6र, चेह1यावर6ल
Wवचा आ;ण केस यांlया वापरासाठ' (बाल खाल आ;ण गाल).

● कोणWया वयासाठ' : ३ वषाeवर6ल GWयेकासाठ'.
● कसे वापरावे : शर6रावर समान Gमाणात पसरवणे आव�यक आहे. दर

आठवZयात दोनदा GभाIवत भाग ^कंवा संपणूD शर6रावर माfलश करा

यानंतर ३० fमFनटांनी गरम पा=याने अंघोळ करावी.
● कधी : आठवZयातून दोनदा.
● पॅक आकार : २०० fमल6 fलि@वड.
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वमुन कंपाGनयन

MRP: Rs. 300
DP PRICE: Rs. 210

● कोणासाठ* : मfहलांसाठ* - माIसक पाळीgया दरhयान gया
समFया, पीएमएस,

● पोटदखुी मडू बदलणे. 
● मCुय घटक : अशोक साल, गोiू,  लोढा, मंिजkठा, मध, 

पनुन-वा.
● फायदे : कठ*ण fदवसात सहजतनेे आ:ण नसैmग-क nर$या

शर/रावर काय- करत,े _नतळ चi साठ* हामoनल पातळीचे
_नयमन करत.े वेदना आ:ण दाह कमी करत.े योpय काय- आ:ण
लोह शोषण कर^यासाठ* अंडाशय आ:ण गभा-शयाला उsेिजत
करत.े पणू-पणे सरुtuत.

● कोण$या वयासाठ* : सायकल सvु झालेxया कोण$याह/ Fyी
साठ*.

● कसे zयावे : रोज २ वेळा {कंवा डॉYटरांgया सxxयानसुार २
चमचे.

● पॅक अकर : २०० Iमल/ IलिYवड.
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वूंड ह<Hलगं JKम

MRP: Rs. 195
DP PRICE: Rs. 120

● कोणासाठ* : लहान {कंवा सामा]य कापले,  भाजले, खरचटले
अशा जखमासाठ*.

● मCुय घटक : साल, घतृ कुमार/, मंिजkठा, करंज, दाv हळद/.
● फायदे : सामा]य i}म पेuा जाFत 1भावी, Yलोट/ंग मळेु

रYतFyाव कमी होतो. वेदना आ:ण दाह कमी कर^यासाठ*
शीतकरण {iया वाढवत.े $वचेgया जखमांना $वnरत बंद
कर^यासाठ* गुणकार/, `पpमZटेशन ला मंिजkठा नावाचा एक
`वशषे औषधी वनFपती मळेु मधुमेह/ंची जखम ह/ लवकर बर/
होत.े

● कोण$या वयासाठ* : ५ वषा- वर/ल 1$येकासाठ* उपयYुत.
● कसे वापरावे : जखमेवर/$वचेवर पणू- पणे लावावे आ:ण जखम

Fवgछ पÄट/ने झाकून ठेवावी. 
● कधी : २ - ३ वेळा, समFयेचा 1माणात अवलंबनू. 
● पॅक आकार : २५ Çॅम i}म (केवळ बाÉय वापरासाठ*).
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कफ Gनल Hल>वीड

MRP: Rs. 195
DP PRICE: Rs. 120

● कोणासाठ' : सदÇ, खोकला, सं_fमत कोरडा खोकला वगळता इतर

कोरZया आ;णओRया खोकRयासाठ'. 
● मुNय घटक : तुळसी, वासाका, जे�ठ'मध, कांतकर6, Iपपल6.
● फायदे : बहुतेक Gकारlया सामा)य खोकRयामvये आराम fमळतो. 

संसगDज)य रोगाबरोबर लढ=यासाठ' GFतकारश@ती FनमाDण करते. 
सी एन एस ला हानी पोचवीत नाह6 ^कंवा अFत झोपह6 येत नाह6. 
मधुमेहाlया w|णांनाह6 चांगला फरक पडतो, तसेच लहान मुलांसाठ'

हे चांगले कायD कतÜ.
● कोणWया वयासाठ' : ५ वषाDवर6ल GWयेक áय@ती साठ'.
● कसे tयावे : दररोज २ चमचे दोन वेळा ^कंवा डॉ@टरांlया

सRRयानुसार.
● कधी : सकाळी आ;ण झोपायlया आधी ^कंवा डॉ@टरांlया

सRRयानुसार.
● पॅक आकार : १०० fमल6 fल@वीड.
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नो वेदना कॅ1सलू

MRP: Rs. 920
DP PRICE: Rs. 799

● कोणासाठ' : (नायुंचे दखुणे, सांधेदखुी, डोकेदखुी
4कंवा शार89रक वेदना यावर :भावी.

● म=ुय घटक : बो(वेAलया कCयुDमा मो9रगंा आGण
पनुनDवा.

● फायदे : वेदना कमी करते सजुलेLया आGण
ताठरलेLया सांMयांना आराम देत.े

● कोणNया वयासाठ' : १८ वषाDवर8ल RयCती साठ'.
● कसे Sयावे : १ कॅUसलू दररोज दोनदा, 4कंवा

डॉCटरांXया सLLयानसुार.
● कधी : उपाशी पोट8 घेऊ नका.
● पॅक आकार : ६० शाकाहार8 कॅUसलू.
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नो वेदना JKम

MRP: Rs. 260
DP PRICE: Rs. 210

● कोणासाठ' : साधे ]कंवा शारAGरक दखुणी, गोठलेला
खांदा आ<ण साaया सजू येत अस`यास वापरावे.

● मDुय घटक : गांधापरू तले, देवदाh, काया पतुी,  
पiुदना आ<ण रसना.

● फायदा : डोकेदखुी, 0नायू आ<ण सांधेदखुी कमी
करत.े

● कोणRया वयासाठ' : ५ वषk आ<ण RयावरAल
ZRयेकासाठ'.

● कधी : iदवसातनू २ - ३ वेळा वेदना होत असले`या
भागावर आवoयकतनुेसार लावा^या.

● पॅक आकार : ५० pॅम जेल (केवळ बाqय वापरा
साठ')
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HलMह गेन कॅ1सलू

MRP: Rs. 700
DP PRICE: Rs. 600

● कोणासाठ* : भकू कमी लागणे, अपचन, गॅस, पोटात जळजळ, 
अशYतपणा, ऊजा- कमी होणे, दबु-लता, जाFत झोप येणे, 
हेपेटायfटस बी {कंवा ई संसग- यासारCया तiार/ंवर असरदार.

● मCुय घटक : सफुÑ का, कासणी, रेवद mचनी, हर/ताक},  अमलतास
● फायदे : पचन आ:ण भकू सधुार. गॅस आ:ण आंबटपणा
● कमी कर^यास मदत करत.े रेव द mचनी fहपॅटायट/स बी आ:ण ई, 

Fलmगष IलÖहर , फेÄट/ IलÖहर शी लढायला मदद करत.े 
सजीवांgया शर/रात _नमा-ण होणारे ÜÖय {iया कxप कर^यास
मदत करते ,यकृताचे काय- सामा]य करत.े

● कोण$या वयासाठ*:. ८ वषà व $यावर/ल 1$येकासाठ*.
● कसे zयावे: १ कॅ5सलू fदवसातनू दोनदा {कवा डॉYटरांgया

सxलया नसुार .
● कधी: जेवणा नतर .
● पेक आकार: ६० शाकाहार/ कॅ5सलू .
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HलMह अ गेन Hलि>वड

MRP: Rs. 235
DP PRICE: Rs. 150

● कोणासाठ' : भकू कमी लागणे,अपचन, गॅस , पोटात
जळजळ ,अश@तपणा ,ऊजाD कमी होणे ,दबुDलता ,जा[त

झोप येणे , हेपेटायdटस बी ^कवा ई संसगD अशा Iवकारावर

असरदार .
● मNुय घटक: सफुe नका , क सनी , रेवं द oचनी, हpरता क{, 

अमलतास.
● फायदे : पचन आ;ण भकू सधुारते, गॅस आबंटपणा कमी

कर=यास मदत करते. रेवंद oचनी हे हेपेटाइdटस बी आ;ण

ई, [लoगश fलáहर, फॅट6 fलáहर शी लढायला मदत करते, 
सजीवांlया शर6रात FनमाDण होणारे àáय ^_याकRप

कर=यास मदत करते, यकृत चे कायD सामा)य करते.
● कोणWया वयासाठ' : ८ वषÜ व Wयावर6ल GWयेकासाठ'.
● कसे tयावे : डॉ@टरांlया सRRयानुसार.
● कधी : जेवणानंतर.
● पॅक आकार : २०० fमल6 àव पेय. (fल@वीड)
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Oबलो ३७ कॅ1सलू

MRP: Rs. 760
DP PRICE: Rs. 570

● कोणासाठ& : सदv, खोकला, ताप, इ>xsयंूझा या संबंzधत
तeार,ंसाठ&.

● मुBय घटक : dकया9ता, कालमेघ, गुडूची, P^फळा Qम1स, P^कतू
Qम1स.

● फायदे : ट, आर सी वर शर,राचे तापमान _Kतरोधक, वायरल
आOण अँट, बॅ1टेIरयातील फॉ|यु9ला KनयQमत कर@याचे काय9
करते. भNवGयात होणाmया संसगा9पासून आराम देते, 'यावर
वेगवान उपचार आOण _Kतकार करते. _Kतकारश1ती वाढवते. 
तापा बरोबर लढतांना यकृताVया काया9स _ो'साहन देते. 
समकाल,न औषधासारखे कोणतेह, दGुपIरणाम नाह,त.

● कोण'या वयासाठ& : १० वष9 व 'यावर,ल _'येकासाठ&.
● कसे nयावे : पpहsया २ pदवसासाठ& आठ तासांनी १ कॅ~सूल, 

'यानंतर पुढ,ल ३ pदवसासाठ& दररोज दोन वेळा १ कॅ~सूल nया
dकंवा डॉ1टरांVया सssयानुसार.

● कधी : शार,Iरक लÄणानुसार.
● पॅक आकार : ६० शाकाहार, कॅ~सूल.
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युर< Sलश - 3 Hल>वीड

MRP: Rs. 380
DP PRICE: Rs. 285

● कोणासाठ& : [या लोकांना पोटात dकंवा पाठ&Vया दखु@याची तeार आहे, असे
लोक जे दररोज लघवी कमी _माणात हो@याची तeार करतात, असे लोक
[यांना लघवी होत असताना वेदना जाणवतात. [यांना अsÇा Éवनी
चाचणीनंतर मू̂ Nपडं यामÉये dकंवा मू̂ मागा9त दगड असsयाचे आढळले आहे. 

● मBुय घटक : गोख`, कुलथ, पुनन9वा, शXुध Qशलाजीत, माउंटन नॉट Ñास, 
गुडूची,  अजवाइन तले ईतर नसैzग9क deया कsपांसह.

● फायदे : मू̂ Nपडंात dकंवा मू̂ मागा9त दगड तयार हो@यास _Kतबंzधत करत.े 
दगडांचा आकार कमी कर@यास मदत करत.े 'यांना लघवीमधनू बाहेर
काढ@यास मदत करत.े ओट,पोटात आOण पाठ&Vया खालVया भागातील
दखु@यापासनू म1ुती. मू̂ मागा9चे आरो<य राख@यासाठ& लघवीचे उ'पादन
वाढवत.े संसग9पासनू आराम देत.े

● कसे nयावे : जेवणानंतर pदवसातनू दोनदा १ पूण9 चमचा.
● कधी : शर,रात दगड Nवरघळवून मू̂ काढून टाक@यासाठ& मू̂ ाशयात

हलNव@यात मदत करत.े कमीत कमी दोन मpहने घे@याची Qशफारस केल, जात.े 
या काया9त थोडा वेळह, लागू शकतो.

● पॅक आकार : २०० Qमल, Qल1वीड.



www.harmonygroup.biz 

TफHलगं कॅ1सलू

MRP: Rs. 650
DP PRICE: Rs. 480

● कोणासाठ' : अशfत `यfतींसाठ', अशी िSथती जी एखाÉया `यfतीला आजार/
बनवत,े gदवसाची रोजची कामे यो;यर/7या कर>यास असमथ.ता जाणवत,े कमी
ऊजा. जाणवणे, zवास लागणे, 7वचा rफकट गुलाबी होणे, थकवा जाणवणे
शर/रात gहमो;लोêबनची कमी पातळी असRयामुळे मनाचे आKण मîदचेू
आयो;यापणे काम करणे. èाहक आKण वापर करता पाच वषाïपेyा जाSत वयाची
मुले मुल/, वÉृध लोक, गभ.वती िSYया आKण आपRया बाळांना वाढवणार/ माता
असू शकतात. अcलकडे 9याने gहमो;लोêबन सामèीसाठ' रfताची चाचणी
घेतल/ आहे आKण जी दहा वषा.पेyा कमी आहे. 

● मुEय घटक : फाईराझोन, गलाईcसन नावाचा óलॉक बSटर नाभी घटक एक
मह[वाचा अcमनो ऍcसड जो ऊजा. 6दान करतो.  अ\तuरfत समथ.नासाठ'
मुलती आKण बीटZट लोह शोषून घे>यास 6ो7साgहत करतो. 

● फायदे : अशfतपणा घालव>यासाठ'.
● कोणासाठ' : ५ व 7यावर/ल 67येकासाठ'.
● कसे nयावे : दररोज १ कॅvसूल, जाSतीत जाSत ३ कॅvसूल ते̀ हा डॉfटरां@या

सRRयानसुार.
● कधी : सकाळी जेवRयानंतर rकंवा डॉfटरां@या सRRयानसुार.
● पॅक आकार : ६० शाकाहार/ कॅvसूल.
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TफHलगं Hल>वीड

MRP: Rs. 375
DP PRICE: Rs. 260

● कोणासाठ' : अशfत `यfतींसाठ' अशी िSथती जी एखाÉया `यfतीला आजार/
बनवते, gदवसाची रोजची कामे यो;यर/7या कर>यास असमथ.ता जाणवते, कमी
ऊजा. जाणवणे, zवास लागणे, 7वचा rफकट गुलाबी होणे, थकवा जाणवणे, शuररात
gहमो;लोêबनची कमी पातळी असRयामुळे मनाचे आKण मîदचेू अयो;य पणे काम
करणे, èाहकआKण वापर करता पाच वषाïपेyा जाSत वयाची मुले आKण मुल/, 
वÉृध लोक, गभ.वती िSYया आKणआपRया बाळांना वाढवणार/ माता असू शकतात. 
अल/कडेच 9याने gहमो;लोêबन सामèीसाठ' रfताची चाचणी घेतल/ आहे आKण जी
दहा वषा.पेyा कमी आहे. 

● मुEय घटक : फेराझोने, ;लाई cसन नावाचा óलॉकबSटर नाभी घटक एक मह[वाचा
अमीनो ऍcसड ऊजा. 6दान करतो आKण अ\तuरfत समथ.नासाठ' मुलती आKण
बीटZट लोह सोस>यास 6ो7साgहत करतो. 

● फायदे : अशfतपणा घालव>यासाठ'.
● कोण7या वयासाठ' : ५ वषm व 7यावर/ल `यfतींसाठ'.
● कसे nयावे : दररोज १ चमचा डॉfटरां@या सRRयानुसार.
● कधी : सकाळी जेवRया नंतर rकंवा डॉfटरां@या सRRयानुसार.
● पॅक आकार : २०० cमल/ cलfवीड.
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मेUट फॅट
● कोणासाठ* : लäठपणा आ:ण वजन कमी कर^यासाठ*.
● मCुय घटक : चायपती घन स$व, कॅटाmचन सामÇी, वuृा

ãम, इसबगुल,  गुpगुळ, हnरताक}, अमालथस, çyकतू
आ:ण `वéयांगा.

● फायदे : सॅxयलूर Fतरावर चरबीचे मेटाबोIलझशेन परेुसे
चयापचय करत.े  आ:ण फायटर साठ* मेदोहर hहणनू
वण-न केलेले गुpगुळ खा^याने थरमोजे_नक {iया होऊन
पोट भरले राहत.े

● कोण$या वयासाठ* : १० वषà वर/ल 1$येकासाठ*.
● कसे zयावे : एक `पशवी fदवसातनू एकदा सकाळी

]याहार/gया १० - २० Iम_नटां पवूQ zया. एका pलास
पा^यात (समुारे २५० - ३०० Iमल/) एक पा{कट पेय
Iमसळून पटापट 5या आ:ण $यावर अजून एक pलास पाणी
5या.

● पॅक आकार : १४ Çॅम चे ३० साचेट पावडर.

MRP: Rs. 2500
DP PRICE: Rs. 2100
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Vोट<न पावडर
● कोणासाठ' : Lनरोगी Zौढांसाठ', खेळाडू, गभYवती आ<ण

0तनपान देणाtया माता, ऑि0टपोरोQसस सारDया तीv
आजाराने p0त ^यOती.

● मDुय घटक : आवळा, wाqमी, डॉलAचोस, लॅबलाब
(Lनoचव) सपाट xबन. सा<झयम सLतवम(कलाया) बीज, 
z{र शका(तQुशभारा).

● फायदे : शारAGरक साम|यY, तग धर}याची {मता आ<ण
रोग ZLतकार शOती LनमाYण करत,े पौि@टक आहार Zदान
करत.े १ 0मतृी ब0ूटर.

● कोणRया वयासाठ' : ५ वषY व RयावरAल ZRयेकासाठ',  
तसेच युGरक ऍQसड Bया hTणांसाठ' योTय नाहA.

● कसे : दधू, रस अशा पदाथाÅमaये Qमसळून घेता येत.े
● पॅक आकार : ५०० pॅम पावडर.

MRP: Rs. 2500
DP PRICE: Rs. 2000
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रेम GनWा
● कोणासाठ' : कfम झोप, अशांत झोप.
● मुNय घटक : ä6ãटो फेन ५०० fमल6 åॅम, oथयाFनन २००

fमल6 åॅम आ;ण áहेलेpरयन ए@[äॅ@ट ५० fमल6.
● फायदे : झोपेची गुणवçा सुधारते, oचतंा कमी करते, मन

शांत करते, मेलाटोFनन चे उWपादन सामा)य करते, शर6राचे
घZयाळ Fनयfमत कर=यास मदत करते.

● कोणWया वयासाठ' : १ वषÜ व Wयावर6ल áय@तींसाठ'. 
साखरेची अिजबात माXा नाह6, yहणून मधुमेह w|णांनाह6

उपयु@त आहे. (गभDवती ^कंवा [तनपान देणा1या माता साठ'

नाह6).
● कसे : राXीlया जेवणापूवé एक चमचा तèडात घाला, Wयावर

एक |लास पाणी Iपऊन oगळुन टाका. साधारणपणे

झोप=याlया वेळेlया श@य तो १ ^कंवा २ तास आधी. चाऊ
नये. झोपेचे च_ सामा)य होईपयeत tयावे.

● पॅक आकार : ७० åॅम

MRP: Rs. 1500
DP PRICE: Rs. 1350
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नेटHशअम
● कोणासाठ' : कॅलcशयम ची कमतरता, ऑिSटयोपोरोcसस, सांधेदखुी, 

ôॅfचर.
● मुEय घटक : चांगले पोषण कर>यासाठ' हे मॅ;नेcशयम पोटॅcशयम सह

मजबुती देते. हे दधुापासून cमळवलेले नैसkग.क कॅिRशयम 6दान करते. 
यामtये गोखö सारEया cसÉध औषधी वनSपती आहेत. 9यामुळे मूYÜपडं
आKण मूYÜपडंाचे दगड Üवरघळतात. Üपपळी देखील शर/रातील कॅिRशयमचे
6माण वाढवते.

● फायदे : हाडे दात केस \नरोगी करते, jदयाचे ठोके सामा{य ठेवते, म9जा
संSथा सrVय ठेवते, Sनायंूना आराम cमळ>यास मदत करते, रfतदाब
\नयcमत ठेवते.

● कोण7या वयासाठ' : ५ - ७० वषm.
● कसे : १ ;लास पा>याबरोबर जेवणानंतर nयावे, १२ ते ७० वषm वयासाठ' १

कॅपलेट. कमीत कमी ३ मgहने nयावे. (५ - १२ वषm व यासाठ' केवळ अधú
कॅपलेट) गभ.वती rकंवा Sतनपान देणाùया माता साठ' नाह/. दसुर/ औषधे
चालू असतील तर 7या औषधांमtये आKण यात १ तासाचे अंतर ठेवा. 

● पॅक आकार :  ६० कॅपलेट

MRP: Rs. 950
DP PRICE: Rs. 760
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साय>लोवा
कोणासाठ' : पी.सी.ओ.एस. (पॉल6 fसि[टक ओवpरयान fसëंोम), 
पी.सी. ओ. डी.(पॉल6 fससdटक ओवpरयान डीसीझ) या दो)ह6
सम[यांपासनू यो|य पíधतीने बाहेर ये=यास सहाìयक.

मNुय घटक : यात कांचनारा, fशåंू, गु|गुळ शvुद, कfससा शíुध

पॉवडर आ;ण इतर बरेच आयुवÜdदक घटक आहेत.

फायदे : हामîनल कायDGणाल6 संतुfलत राख=यास.  गभाDशयाची
कायD सामा)य कर=यास सहाìयक, Wयात सोबत पीlयुटर6

थायरॉईड चयापचय कायDGणाल6वर काम करते. 

कोणWया वयासाठ' : माfसक पाळीlया वयातील [Xीयांसाठ'.

कसे tयावे : सकाळी/ संvयाकाळी जेवणानंतर १ कॅãसलू.

पॅक आकार : ३० गोïया.
MRP: Rs. 1800

DP PRICE: Rs. 1350
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अँट<ि◌◌ेजी
● कोणासाठ* : $वचा ऍलजQ {कंवा $वचेgया कोण$याह/ 1कारgया

Öयाधींनी ÇFत ÖयYती साठ*.
● मCुय घटक : मंिजkठा, खfदर, साnरवा, शéुध गnरका, अë, 

पéमक आ:ण _नबं या सारCया १० नसैmग-क जडीबटु/ वापरल/
आहेत, जे $वचेचे `वकार आ:ण इतर एलजQ पासनू बचाव
कर^यास मदत करतात.

● फायदे : $वचेgया `व`वध 1कारgया एलजQ चे ÖयवFथापन करत.े 
रोग 1_तकारuमता वाढवणार/ औषधी मास पेशी फुट^या पासनू
आ:ण fहFटाIमसं पासनू वाचव^याचे काम करत.े $वचेची होणाí या
1_त{iयांपासनू संरuण 1दान करत.े

● कसे zयावे : समान 1माणात पा^याबरोबर उपाशीपोट/ fदवसातनू
दोनदा ३ चमचे zयावे. लहान मलुांसाठ* कमी डोझ hहणजेच १
चमचा éयावा. साखरेची माyा कमी असxयाने मधुमेह ÇFत
ÖयYती ह/ घेऊ शकतात. (गभ-वती व Fतनपान करणाíया
मfहलांनी घेऊ नये ये).

● पॅक आकार : २०० Iमल/.

MRP: Rs. 325
DP PRICE: Rs. 250
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युर< Sलश ३ 1लस
● कोणासाठ' :  मु*+पडं आ0ण कोण1याह4 यु5रक

ॲ8सड आ0ण मुतख;या<या *ासाने ?@त AयBती
क5रता. 

● मुDय घटक : गोखH, कु8लथ, पूनणLवा, माउंटन नॉट
गवत, मुळेठ'.

● फायदे : मू*+पडं आ0ण मू*मागाLत खडे तयार
होSयापासून TUतबंध करते. मूतखडे बार4क
+वरघळवून लघवी माफL त बाहेर काढSयास मदत
करते. ओट4पोट आ0ण पाठ' खाल<या भागातील
दखुSयापासून आराम देते. मू*+पडं आ0ण मू*मागL
Uनरोगी राखSयासाठ' मदत करते. संसगाLपासून
वाचवते. 

● कसे \यावे : रोज २ वेळा १ - १ गोळी (जेवणानंतर)
● पॅक आकार : ६० गोcया

MRP: Rs. 920
DP PRICE: Rs. 690
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आयु\वास
● कोणासाठ' : दमा सारDया oवसन Çवकाराने É0त

^यOतींसाठ'.
● मुDय घटक : मनुका, QसरAसा,  कंटकारA, वसा, मुळेठ', 

दाÑ हGरÖा बtयाच स]Üय घटकांनी युOत आ<ण नैसàगYक
Z]Üयेतून बनलेले.

● फायदे : फुफुसंBया पेQशनंा सु?ढ बनवते, संÜमणापासून
वाचवते, कफ बाहेर काढ}यास मदत करते. oवासनQलका
मोकळी करते. संसगाYपासून वाचवते.

● कसे [यावे : मुले आ<ण Zौढ दोघेहA घेऊ शकतात. १ - २
चमचे सकाळी आ<ण राÉी गरम दधु ]कंवा गरम
पा}यासोबत घेणे. wेड, xबि0कट ]कंवा चपातीवर लावून पण
खाऊ शकता. 

● पॅक आकार : २५० pॅम
MRP: Rs. 1200

DP PRICE: Rs. 899
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थाय हेUथ

MRP: Rs. 590
DP PRICE: Rs. 450

● कोणासाठ' : थायरॉईड .या सम0येने 30त
5य6तींसाठ'.

● मु:य घटक : अकोडा, जाला, खांAब, Cशघंृ अशा आठ
इतर औषधी वन0पती, Mया आयुवNOदक साOहRयात
आSण काहT सम0यांमUये Vयोग शाळां.या
अYयासानुसार शि6तशालT गुणधम[ \हणुन
ओळख^या जातात. 

● फायदे : थायरॉईड VणालTचे aनयमन करते, जी. आय. 
bॅक साफ करdयासाठ', चया पचय सुधारते.

● कसे eयावे : सामाfयतः Oदवसातून २ वेळा, २ चमचे
जेवणानंतर.

● पॅक आकार : २०० CमलT.
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ऑन अँड ऑन वयैि>तक उ`पादने
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ऑन अँड ऑन वयैि>तक उ`पादने
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!यू4टार वयैि>तक उ`पादने
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माय होम गहृोपयोगी उ`पादने
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माय होम गहृोपयोगी उ`पादने
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इंडीऍ&ो - शतेी/कृषी उ/पादने
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