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9e5 !ીિમયમ હ'(થ *+ક

• કોના માટ':-15 વષ*થી વ-નુી દર'ક 1ય34ત 6 7વ7થ 8વન ઈ:છે છે.
• =>ુય ત?વો:- આમળા, નોની, એલોવેરા અને 13 અલગ અલગ Fકારની ખાસ

બેરJ- વાઇLડ બેરJ, 7NોબેરJ, ચેરJ, P'નબેરJ, ર'ડ કરંટ, એLડરબેરJ, ગો8 બેરJ, 
અકાઈ બેરJ નાં િમSણથી તૈયાર કરવામાં આવે છે 6માં તમામ િવટાિમન, 
ખનીજ, ઉ?સેચકો, ધાYઓુ અને એિમનો એિસડનો સમાવેશ થાય છે.

• ફાયદાઓઅને ]એુસપી :- િવિવધ કારણોસર શરJરમાં ઉ?પ_ થતા =4ુત
ર'ડJકલ ઘટાડ' છે 6ઓ34સડ'ટJવ તણાવ સામે લડવામાં મદદ કર' છે. 
ઓ34સડ'ટJવ તણાવ aદય રોગ, ડાયાbબટJઝ, ક'dસર, સિંધવા, અLઝાઇમર, 
પાeકfdસન રોગ તથા પાચનતgંને લગતી તકલીફો પેદા કરJ શક' છે.9E5 એ
રોગFિતકારક શ34ત વધાર' છે.

• ઉપયોગની રJત :-દરરોજ સવાર' ખાલી પેટ લો.
• hાર':-એક iલાસ પાણી અથવા એક iલાસ j]સૂ (150 મી.લી-200 મી.લી) 

માં એક પાઉચ ને િમS કરJ eદવસમાં બે વખત વહ'લી સવાર' અથવા સા6ં
જમતાં પહ'લા લઈ શકો છો.

• પેક'ટ:- 30 પાઉચ/ટmબુ િસર૫
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MRP: Rs. 3000
DP PRICE: Rs. 2500



ડાયબાલાઈફ

• કોના માટ':- ડાયા*બટ,ઝથી પીડાતા અથવા ડાયા*બટ,ઝ થવા4ું જોખમ
ધરાવતા થતા ;ગુર મેનેજમે>ટ માટ' આરો@યAદ ઉપાય છે.

• EFુય તGવો:- 100% HIથર એ*લિસન,એNફ>ટસ Iક'બર, કાર'લા, 
Iપીનાસીઆ,એલેર'સા,ઝેલેિનયમ (દાળ ચીની), Rડુમર,લીમડો,એર'કનટ.

• ફાયદાઓઅને Tએુસપી :-Diaba life માં વપરાતાં ઘટકો Vલડ ;ગુરના
લેવલને ઘટાડવામાં Wબુ જ અસરકારક છે.HBA1C ઘટાડવામાં મદદ કર'
છે.રોગAિતકારક શHYત વધાર' છે.IવાZુિપ[ડને ઇ>IT*ુલન માપસર કરવામાં
મદદ કર' છે.ચયાપચય ;ધુાર' છે.

• ]મર:-7 વષ_ ક' તેથી વ`ુ ઉમરના
• aાર' ઉપયોગ કરવો:-ડાયા*બટ,ઝ થવા4ું જોખમ ધરાવતાં bયHYતઓ

દરરોજ એક ક'cITલુ ભોજન સાથે લઈ શક' છે.ડાયા*બટ,ઝનાં દદfઓ આ
ક'cITલુ તેમની િનયિમત દવા સાથે િનયિમત દવા લીધાનાં એક કલાકનાં
ગાળામાં લઈ શક' છે.

• પેક'ટ:-30 ક'cITલુ (વેgટ'ર,યન)
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MRP: Rs. 2100
DP PRICE: Rs. 1800



346ુ7લાઈફ પાવડર
• ઓન એ$ડ ઓન $&(ુ)લાઇફ પાવડર 1ું છે?
• આજના ઝડપી અને ભાગદોળ ભયા@ Aવનમાં આપણે DEૂષણ &Hુત વાતાવરણમાં Aવી

રJા છ)એ. આપણે અKરૂતો આહાર,દવાઓ,માનિસક તાણ અને જકંPડ સાથે સકંળાયેRું
Aવન Aવી રJા છ)એ.આજના ખોરાકમાં જTર) પોષક તUવોનો અભાવ છે.આજની
Aવનશૈલીમાં સામા$ય ખોરાકમાથંી પોષક તUવો મેળવવા Xબૂ જ Z[ુક\લ છે. ઉદાહરણ
તર)ક\ ઝ^કની અછત માનિસક તણાવ,ઉદાસીનતા,Uવચાને લગતી સમ`યાઓ અને વાળ
ખરવાaું Zbુય કારણ બને છે.પરંc ુ માનવ શર)ર માટ\ ઝ^કની અછત Kરૂ) કરવા માટ\ 1 
eકલો Zળૂા લેવાaું શf નથી.&.ુએન ના ર)પોટ@ Dમાણે ભારતનાં 50% બાળકો gુપોષણનો
િશકાર છે.40% લોકો પોષક તUવોનાં અભાવનાં કારણે hબમાર થતા હોય છે.

• $&(ુ)લાઇફ પાવડર 1ું કામ કર\ છે?
• 1.શર)રને પોષકતUવો અને Dોટ)ન Kiંુૂ પાડ\ છે.
• 2.શર)રની gુદરતી ઉપચાર jમતાને મજkતૂ કર\ છે.
• 3.લોહ)ને Kરૂતા Dમાણમાં ઓlHસજન Kiંુૂ પાડ\ છે.
• 4.જTર) સbંયામાં મેmો nમ ક\ પોષણ તUવો,િવટામીન,ખનીજ અને (\સ તUવો Kરૂા પાડ\ છે.
• 5.વoંયUવ, નબળાઇ અને એિનિમયાને રોકવામાં મદદ કર\ છે,શર)રની prૃoધ વધાર\ છે.
• 6.શર)રની Uવચા, tખો અને સuતીય સબંધંની કાય@prૃoધમાં વધારો કર\ છે.
• કોણ ઉપયોગ કર) શક\?

કોઇપણ vમરના wયlHત ઓન એ$ડ ઓન $&(ુ)લાઇફ પાવડરનો ઉપયોગ કર) શક\ છે.
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;પાઇ=ુલીના ગો(ડ ક'પ;4લુ

• કોના માટ': 5 વષ_ ક' તેથી વ`નુા દર'ક માટ'
• EFુય તGવો:- HIપhલીના,DHA,સાઇiસ,બાયોjલેવોનોઇkસ.
• ફાયદાઓ:-
• શર,રનાં lતર,ક અવયવોને સmnય રાખે છે (એ>ટ, ઓHYસડ>ટ),બળતરાને

રોક' છે,એલજo માટ' ઉપયોગ કર, શકાય,Vલડ Aેશરને માપસર રાખે
છે,ડાયા*બટ,ઝ સામે રpણ આપે છે,શર,રમાથંી ખરાબ કોલેIiોલ ઘટાડ'
છે,લોહ,ને stુધ કર' છે,રોગ Aિતકારક શHYત વધાર' છે.

• ]મર:- 5 વષ_ ક' તેથી વ`ુ ઉમરના તમામ માટ' (2 ક'cITલુ આપી શકાય
છે.)

• કયાર' ઉપયોગ કરવો:-ભોજન કયા_ પછ,
• પેક'ટ:-60 ક'cITલુ (વેgટ'ર,યન)
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MRP: Rs. 1300
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કવચ!ાશ

• ઓન એ$ડ ઓન કવચDાશ 1ું છે?
• આપણા શર)રની શlHત (`ટ\મીના) અને માદંગી સામે રjણ મેળવવા દરરોજ શર)રની સભંાળ રાખે

છે.સામા$ય રોગો,xસન રોગો અને નબળાઈ Eૂર કરવા માટ\ અને એક સામા$ય ટૉિનકનાં Tપમાં
Xબૂ જ ઉપયોગી છે.કવચDાશમાં આ&વુ{દમાં uણીતી અને રસાયhણક |ણુધમ} ધરાવતી
ઔષધીઓ સામેલ છે. xસન રોગો પછ) થતી ઘણી તકલીફોમાં ઉપયોગી.

• કવચDાશ 1ું કામ કર\ છે ?
• કવચDાશને અxગધંા,આમળા,ક\સર, gંુવર અથવા Äતૃgુમાર,બાલા,ÅાÇી,દશZલૂ nવી

શlHતશાળ) ઔષિધઓથી તૈયાર કરવામાં આવે છે.શર)રના `ના&ઓુને કાય@રત અને મજkતૂ
બનાવે છે.શર)રનાં અવયવોને મજkતૂ અને ચેતાતÉંને શાતં કર\ છે.ફ\ફસાના કાય@ને મદદ કર\
છે.શર)રમાથંી ઝેર) તUવોને બહાર કરવામાં મદદ કર\ છે,માથાના Eુખાવામાં ઉપયોગી,ÑR,ુઉધરસ
અને શરદ) માટ\ ઉપયોગી.eકડની અને hલવરને લગતી તકલીફો માટ\ એક ઉપયોગી ટૉિનક
છે.શર)રનાં થાકને Eૂર કર\ છે અને શર)રનાં કોષોને KનુજÖિવત કર\ છે.

• કોણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ?
• કવચDાશને બાર\માસ ઉપયોગ કર) શકાય છે.n wયlHતઓને ઋcનુાં ફ\રફારને કારણે શરદ) અને

ખાસંી થતી હોય તેમણે માટ\ ખાસ ઉપયોગી,3 વષ@થી વáનુા બાળકો,&વુાનો અને poૃધાવ`થાનાં
wયlHતઓ ઉપયોગ કર) શક\ છે.

• ઉપયોગની ર)ત:- બાળકો માટ\ (6 થી 18 વષ@)1 ચમચી કવચDાશ eદવસમાં બે વાર,18 વષ@ થી
વáનુા wયlHતઓ માટ\ 2 ચમચી eદવસમાં બે વાર લઈ શક\ છે.
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વેલહાટE ક'પ;4લુ
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MRP: Rs. 650
DP PRICE: Rs. 450

● કોના માટ':- તણાવભ]ુp 8વન 8વતા 1ય34તઓ,અિતશય bચqતામાં રહ'તા
1ય34તઓ,aદય રોગથી પીડાતાં 1ય34તઓ,એકંદર' aદયની સભંાળ રાખવા માગંતા
1ય34તઓ.

● ફાયદાઓ:- aદયના કાય*ને ગિતશીલ કર' છે અને લોહJના માઇPો સrુ*લેશનમાં
મદદ કર' છે.કોલે7Nોલ અને Nાઈ siલસરાઈડના 7તરને tળવી રાખે છે.લોહJમાં
રહ'લા uલેટલેટ સેલને એકિgત થવા દ'Y ું નથી.aદયકાય*ને મજvતૂ કર' છે.aદય
ધમનીઓને =લુાયમ રાખે છે.aદયને લગતી સમ7યા ધરાવતા 1ય34તઓ માટ'
આદશ* ઉપાય,આ Fોડ4ટ ઉપયોગમાં લીધાનાં આઠ અઠવાડJયા પછJ ઇકો/ટJ એમ
ટJ અને bલપીડ Fોફાઇલમાં તફાવત જોઈ શકો છો.

● xમર:- 30 ક' 40 વષ*થી વ-ુ ઉમરના 1ય34તઓ 6 તણાવભ]ુp 8વન 8વી રyા
છે.

● ઉપયોગની રJત:- બે ક'u7]લુ eદવસમાં બે વાર અથવા eફઝીિશયનની સલાહ
=જુબ

● hાર' ઉપયોગ કરવો :- જzયા પછJ
● પેક'ટ:- 60 ક'u7]લુ (વે8ટ'રJયન)



www.harmonygroup.biz 

મ(ટ7ગાડE Fલડ G4રૂ7ફાયર

MRP: Rs. 330
DP PRICE: Rs. 230

● શેના માટ':- Gવચા પર ડાઘ,નબળાઈ,અશHYત અને શર,રનાં સામા>ય
uગોની vળવણી માટ'.

● EFુય તGવો:-મgંIતા,હmરwા,પીપાલી,િનxબા અને *બભીતાક,.
● ફાયદાઓ:-શર,રનાં િવિવધ અવયવોને syુ કર' છે,નવzુવાન બનાવે છે

અને {નુજoિવત કર' છે.લોહ, syુ કર' છે.આદવાનાં ઉપયોગમાં લેવામાં
આવેલ શHYતશાળ, ઔષધીઓ mકડની,ય}ૃત અને IવાZુિપ[ડને કાય_રત કર'
છે.{નુણ_વા �વી ઔષધી લોહ, બનાવવામાં મદદ કર' છે.અHIથ મÄv
કાય_ અને રોગAિતકારક શHYત ;ધુાર' છે.લોહ, syુ થવાના કારણે તમે
;ુદંર અને ચમક,લી Gવચા મેળવો છો.

● ]મર :-15 વષ_ ક' તેથી વ`,ુ�મને ખીલ અથવા ડાઘા હોય તેમને માટ'
ખાસ.

● ક'વી ર,તે ઉપયોગ કરવો:- 2 ચમચી દરરોજ અથવા mફઝીિશયનની સલાહ
Eજુબ.

● aાર':- જxયા પછ,.
● પેક'ટ:-200 મી.લી.
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ફાઈટ;6'સ ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 775
DP PRICE: Rs. 675

● કોના માટ':-(ચ*તા,તણાવ,.ઘ ન આવવાની સમ3યા અને
માનિસક ઊ9:નો અભાવ અ<ભુવતા દર'ક @યABત માટ'.

● CDુય તEવો:-અFગધંા,Jલુસી,LMુુચી અને પીપાલી.
● ફાયદાઓ:-તણાવ સહનશીલતાના 3તરને Sધુારવામાં મદદ

કર' છે.
● Uમર:-18 વષ: ક' તેથી વXુ
● ઉપયોગની રZત:-દરરોજ 2 ક'\3]લુ અથવા ફZઝીિશયનની

સલાહ Cજુબ
● `ાર' ઉપયોગ કરવો:-ભોજન સાથે,aેbઠ પરZણામ માટ' Sતૂા

પહ'લા લેવી.
● પેક'ટ:-60 ક'\3]લુ (વેeટ'રZયન)  



www.harmonygroup.biz 

ઇJ4નુો 3 Gલસ ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 720
DP PRICE: Rs. 625

● કોના માટ':-પેટની સામા,ય સમ.યાઓ 0મ ક'
ગેસ,એિસ4ડટ6,અપચો અને પેટમાં :ુ:ખાવો,>ખને લગતી
તકલીફો અને જોવામાં તકલીફ.

● CDુય તEવો:-આમળા,ંબહ'ડા,હ4રતાક6,Cલેુઠ6
● ફાયદાઓ:- પાચન4Mયા અને 4દનચયાNની 4Mયાને િનયિમત કર'

છે.િનયિમત ઉપયોગ કરવાથી >ખ અને Eવચાની સભંાળ લઈ
શકાય છે.

● Uમર:-15 વષN ક' તેથી વWુ
● ઉપયોગની ર6ત:-1 ક'X.Yલુ દરરોજ અથવા ફ6ઝીિશયનની

સલાહ Cજુબ
● [ાર' ઉપયોગ કરવો:- સવાર' અને સા0ં,પરં\ ુ]Dૂયા પેટ' ન

લેવી.
● પેક'ટ:-60 ક'X.Yલુ (વે_ટ'ર6યન)  



www.harmonygroup.biz 

ડ'ઇલી KડટોL ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 685
DP PRICE: Rs. 600

● કોના માટ':-6 લોકોને સામાdય અશ34ત અને ઊt*નો અભાવ,6 લોકો અવાર
નવાર બહાર|ું જમવા|ું લેતા હોય,6 લોકો અ}~ુધ,F�ૂિષત અને રસાયણ ]4ુત
વાતાવરણમાં કામ કરતાં હોય અથવા રહ'તા હોય.

● =>ુય ત?વો:-Äનુણ*વા,વÅણ,કાલમેઘ અને આમળા
● ફાયદાઓ:-શરJરમાથંી ઝેરJ ત?વો બહાર કાઢ'

છે.પેટ,eકડની,Éતરડા,7વા�ુિપqડ,યÑતૃ,aદય 6વા અનેક Üગોને કાય*શીલ કર'
છે.આ Fોડ4ટ િનયિમત લેવાથી શરJરના Éતeરક Üગો }áુ થાય છે અને 4 થી 6 
મહJનામાં તમે શ34તશાળJ અને ]વુાન હોવાનો અ|ભુવ કરશો.7ના]ઓુમાથંી
લેકટJક એિસડ �ૂર કર' છે.àગુર લેવલ ને કાvમુાં રાખે છે.eકડનીનાં કાય*ને
િનયિમત કર' છે.(સોeડયમ ને એકિgત થYું અટકાવે છે 6ના કારણે પગમાં અને
એડJમાં આવતા સોt ને અટકાવે છે) તમાÑુના સેવન 6વી ટ'વોને �ૂર કરવામાં
મદદ કર' છે.

● xમર:-35 વષ* ક' તેથી વ-ુ
● ઉપયોગની રJત:-2 ક'u7]લુ દરરોજ
● hાર' ઉપયોગ કરવો:-જzયા પછJ
● પેક'ટ:-60 ક'u7]લુ (વે8ટ'રJયન) 
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મેન શMNતમાન ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 1050
DP PRICE: Rs. 850

● કોના માટ':-(*ુુષો ક' , -ખલન થવાનો અને િન567યતાનો
અ:ભુવ કરતા હોય

● >?ુય ત@વો:-સફ'દ તલ,સફ'દ >સુીલ,અEુ Fન અને ક'સર
● ફાયદાઓ:-માઈ7ો સIુFલેશનને ઉLેMજત કર' છે.Pવતંતા

અને Rભાવમાં Sધુારો કર' છે.વીયFની UણુવLા અને
માWા,વીયF ઉ@પY થવાની ગિત અને UણુવLામાં વધારો કર'
છે.[મર પહ'લા જ -ખલન થવાની સમ-યાને \ૂર કર' છે.

● [મર:-(?ુત વયના ^ય_`તઓ (18 થી 60 વષF)
● ઉપયોગની રaત:-2 ક'b-cલુ સવાર' અને 1 સા,ં અથવા

ફaઝીિશયનની સલાહ >જુબ.
● પેક'ટ:-60 ક'b-cલુ (વેPટ'રaયન) 
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ચપંી ચેMJપયન તૈલમ

MRP: Rs. 465
DP PRICE: Rs. 325

● કોના માટ':-7ના]મુાં પીડા થતા લોકો,િન7તેજ ?વચા વાળા લોકો,નવâુવાની
ઇ:છતા લોકો અને ?વચાની સામાdય એલજä માટ'.

● =>ુય ત?વો:-માશા,બાલા,શા3ãતક,સાલી,િનzબતૈલા,હરJતાકJ,�ુiધા,ચાની પåી|ું
તેલ.

● ફાયદાઓ:-7ના]ઓુના �ુ:ખાવાથી રાહત આપે છે,?વચાને ચમકJલી બનાવે છે
અને િનયિમત ઉપયોગથી માથાના વાળ ખરવા|ું ઓçં થાય છે.   

● ].ુએસ.પી:-િવિશéટ તૈલપાકની પ~ધિતથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.તલ|ું તેલ
?વચાની Üદર àધુી પહèચી ?વચાને િનખાર' છે.શરJરનાં કોઇપણ Üગ માટ',ચહ'રા
પર અને વાળમાં (બાલ,ખાલ અને ગાલ) પણ ઉપયોગ કરJ શકાય છે.   

● xમર:-3 વષ* ક' તેથી વ-નુા બાળકો,ÄÅુષો અને êીઓ ઉપયોગ કરJ શક' છે.
● ઉપયોગની રJત:-તેલને ÉગળJઓથી શરJર પર લગાવી અસરë7ત શરJરનાં

Üગો અને વાળમાં હળવેથી મસાજ કરíુ.ંમસાજ કયા*ને 30 િમિનટ બાદ હળવા
ગરમ પાણીથી 7નાન કરíુ.ંYરંુત અને અસરકારક પeરણામ માટ' અઠવાeડયામાં 2 
વાર મસાજ કરíુ.ં

● કયાર':-અઠવાeડયામાં 2 વાર
● પેક'ટ:-200 મી.લી. લી34વડ
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Rમુન કંપેિનયન Sલકવીડ

MRP: Rs. 300
DP PRICE: Rs. 210

● કોના માટ':-માિસક *ાવ દરિમયાન થતી
સમ2યાઓ,પી.એમ.એસ,પેટમાં 8ુ:ખાવો અને <ાવ દરિમયાન
િમ=જમાં પર?વત@ન માટ'.

● ABુય તCવો:-અશોક છાળ, ગોHIુ,લોધરા,મLં2તા,મધ,Mનુણ@વા.
● ફાયદાઓ:-APુક'લ Qદવસોમાં શર?રનાં આરામ માટ' Sુદરતી ર?તે કામ

કર' છે,<ાવચUને િનયમીત કર' છે અને Vતર<ાવWું િનયમન કર'
છે.પીડા અને બળતરા ઘટાડ' છે.લોહશોષણ માટ' ]ડાશય અને
ગભા@શયને ઉ`ેaજત કરવાની યોbય કામગીર? કર' છે.આ દવાWું સેવન
cબુ જ dરુefત અને

● આડઅસર રQહત છે.
● gમર:-માિસક <ાવચUની શIઆત પછ?
● ઉપયોગની ર?ત:-દરરોજ 2 ચમચી 2 વખત અથવા ફ?ઝીિશયનની

સલાહ Aજુબ.
● પેક'ટ:- 200 મી.લી. eલijવડ.
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વાઉ3ડ Kહલ+ગ U7મ

MRP: Rs. 195
DP PRICE: Rs. 120

● કોના માટ':-નાના સામાkય ચીરા,બળ? ગlું હોય,ઉઝરડા અને ઘા માટ'.
● ABુય તCવો:-સાલ,mીત Sુમાર?,કરંજ,દI હળદર.
● ફાયદાઓ:-ઘા પર ઠંડકWું કામ કર' છે oથી પીડા અને બળતરા ઓછ?

થાય છે.લોહ?ના Wકુશાન ને ઘટાડ' છે.શર?રના કોષોની prૃsધ વધાર' છે
oથી ઘા જtદ? Iઝાય છે.રંગuvયને wોCસાહન આપે છે.આ U?મમાં
મLં2તા નામની િવશેષ ઔષિધ સામેલ છે oથી ડાયાeબQટઝ દદyના
ઘા પણ ઝડપથી Iઝાય છે.

● gમર:-5 વષ@ ક' તેથી વzુ
● ઉપયોગની ર?ત:- Cવચા શોષી લે તેટલી મા{ામાં હળવેથી લગાવવી

અને ઘા ને સાફ પ|ીથી ઢાકં? દ'p ુ.ં
● ~ાર' ઉપયોગ કરવો:-Qદવસમાં 2 થી 3 વખત સમ2યાનાં આધાર'

ઉપયોગ કરવો.
● પેક'ટ:-25 mામ U?મ (ફjત બા� ઘા પર ઉપયોગ કરવા માટ')
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કફ નીલ Sલકવીડ

MRP: Rs. 195
DP PRICE: Rs. 120

● કોના માટ':- સામા>ય શરદ, અને ખાસંી માટ' તેમજ ;કૂ, ખાસંી અને
ભીની ખાસંી.ચેપી ;કૂ, ખાસંી િસવાય.

● EFુય તGવો:-Çલુસી,વસાકા,યIતીમ`,ુકાતંકર,,પીપલી.
● ફાયદાઓ:-સામા>ય Aકારની બધી જ ઉધરસમાં રાહત આપે

છે.મIતકોષોમાથંી mહIટ'માઈ>સનાં Éાવ ને અટકાવે છે.દર'ક Aકારનાં
ચેપ સામે રpણ મેળવવા રોગAિતકારક શHYત વધાર' છે.CNS ને
4કુશાન પહોચાડÇ ું નથી અથવા શર,રમાં કોઈ ;Iુતી પેદા કરÇ ું
નથી.ડાયા*બmટઝનાં દદfઓ અને બાળકો માટ' Wબૂ જ સાર, ર,તે કામ કર'
છે.

● ]મર:-5 વષ_થી વ`ુ વયનાં બાળકો અને {Fુતવયના દર'ક bયHYત માટ'.
● ઉપયોગની ર,ત:-દરરોજ 2 ચમચી 2 વખત અથવા ફ,ઝીિશયનની

સલાહ Eજુબ.
● aાર' ઉપયોગ કરવો-સવાર' અને રાÑે ;તૂા પહ'લાં અથવા

ફ,ઝીિશયનની સલાહ Eજુબ.
● પેક'ટ:-100 મી.લી. લીHYવડ.
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નો વેદના ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 920
DP PRICE: Rs. 799

● કોના માટ':-3ના]ુ અને સાધંાના fુ:ખાવા માટ',માથાનાં
અને શરZરનાં fુ:ખાવા માટ'.

● CDુય તEવો:- બો3વે(લયા,કરhમુા,મોiર*ગા અને
jનુણ:વા.

● ફાયદાઓ:-fુ:ખાવામાં રાહત આપે છે.સોજો અને કડક
(ગઠંાયેલા) સાધંાને આરામ આપે છે.

● Uમર:-18 વષ:ક' તેથી વXુ વયનાં દર'ક માટ'
● ઉપયોગની રZત:-1 ક'\3]લુ દરરોજ 2 વખત અથવા

ફZઝીિશયનની સલાહ Cજુબ.
● `ાર' ઉપયોગ કરવો:-ખાલી પેટ ક'\3]લુ ન લેવી
● પેક'ટ:-60 ક'\3]લુ (વેeટ'રZયન)
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નો વેદના Wલ

MRP: Rs. 260
DP PRICE: Rs. 210

● કોના માટ':-સાધંા અને શરaરનાં \ુ:ખાવા માટ',માથાનાં
અને શરaરનાં \ુ:ખાવા માટ',સfજડ (ગઠંાયેલા) ખભા અને
સાધંાના સોi માટ'.

● >?ુય ત@વો:-ગાધંા(રુ,દ'વદj,કાયા(ટુa,kદaના અને
રા-ના.

● ફાયદાઓ:-માથાના \ુ:ખાવો,શરaરનાં \ુ:ખાવા,-નાcનુા
\ુ:ખાવા અને સાધંાના \ુ:ખાવાને \ૂર કર' છે.

● [મર:-5 વષF ક' તેથી વlુ
● ઉપયોગની રaત:-શરaરનાં અસરm-ત ભાગ પર nદવસમાં

2 થી 3 વખત જjરaયાત Rમાણે હળવેથી લગાવpુ.ં
● પેક'ટ:-50 mામ ,લ (બાq ઉપયોગ માટ') 
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લીવ અ'ગેઇન ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 700
DP PRICE: Rs. 600

● કોના માટ':-Öખૂ ઓછ, લાગતી હોય, અપચો,ગેસ,પેટમાં
બળતળા,નબળાઇ,ઊv_નો અભાવ,અિન[wા, mહપેટાઇmટસ બી
અથવા ઇ ચેપ માટ'.

● EFુય તGવો:- સરáંકા,કસાની, ર'વનચીની, હmરતાક,,અમલતાસ
● ફાયદાઓ:-પાચનતÑં ને ;ધુાર' છે અને Öખૂ વધાર' છે.ગેસ અને

એિસmડટ,માં રાહત આપે છે.*લવ એ ગેઇનમાં હાજર ર'વનચીની
હ'પેટાઇmટસ બી અને હ'પેટાઇmટસ ઇ સામે લડવામાં મદદ કર'
છે,*લવરની કમજોર, ને Zુર કર' છે અને તેના કાય_ ને સરળ બનાવે
છે.ઉGસેચકોની Aàિૃâમાં મદદ કર' છે.

● ]મર:-8 વષ_ ક' તેથી વ`ુ વયના દર'ક bયHYત માટ'
● ઉપયોગની ર,ત:- 1 ક'cITલુ અથવા 1 ચમચી લીHYવડ mદવસમાં

બે વાર અથવા ફ,ઝીિશયનની સલાહ Eજુબ.
● aાર' ઉપયોગ કરવો:-જxયા પછ,
● પેક'ટ:-60 ક'cITલુ (વેgટ'ર,યન)
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લીવ અ'ગેઇન Sલકવીડ

MRP: Rs. 235
DP PRICE: Rs. 150

● કોના માટ':-Öખૂ ઓછ, લાગતી હોય, અપચો,ગેસ,પેટમાં
બળતળા,નબળાઇ,ઊv_નો અભાવ,અિન[wા, mહપેટાઇmટસ બી
અથવા ઇ ચેપ માટ'.

● EFુય તGવો:-સરáંકા,કસાની, ર'વનચીની, હmરતાક,,અમલતાસ
● ફાયદાઓ:-પાચનતÑં ને ;ધુાર' છે અને Öખૂ વધાર' છે.ગેસ અને

એિસmડટ,માં રાહત આપે છે.*લવ એ ગેઇનમાં હાજર ર'વનચીની, 
હ'પેટાઇmટસ બી અને હ'પેટાઇmટસ ઇ સામે લડવામાં મદદ કર'
છે,*લવરની કમજોર, ને Zુર કર' છે અને તેના કાય_ ને સરળ બનાવે
છે.ઉGસેચકોની Aàિૃâમાં મદદ કર' છે.

● ]મર:-8 વષ_ ક' તેથી વ`ુ વયના દર'ક bયHYત માટ'
● ઉપયોગની ર,ત:- 2 ચમચી લીHYવડ mદવસમાં બે વાર અથવા

ફ,ઝીિશયનની સલાહ Eજુબ.
● aાર' ઉપયોગ કરવો:-જxયા પછ,
● પેક'ટ:-200 મી.લી. લીHYવડ
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બીલો 37 ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 760
DP PRICE: Rs. 570

● કોના માટ':-શરદ,-ખાસંી સાથેનો તાવ માટ' અને સબંધંીત લpણો
માટ'.

● EFુય તGવો:-*ચયા_તા,કાલમેઘ,Räુુચી,િÑફળા િમãણ અને િÑકåુ
િમãણ.

● ફાયદાઓ :-શર,રના તાપમાન એ>ટ, વાઈરલ અને એ>ટ,
બેYટ'mરયલ િસtધાતંને િનયÑંણ કરવા TRC પર કાય_ કર'
છે.ભિવçયમાં ચેપ ન લાગે અને ઝડપી ઉપચાર માટ'
રોગAિતકારક શHYતને વધાર' છે.તાવ સામે લડતાં સમયે ય}તૃના
કાય_ને શHYતશાળ, બનાવે છે.આ દવાની કોઈ જ આડઅસર નથી.

● ]મર:-10 વષ_ ક' તેથી વ`ુ
● ઉપયોગની ર,ત:- ફ,ઝીિશયનની સલાહ લો.Aથમ 2 mદવસ દર 8 

કલાકમાં 1 ક'cITલુ,પછ,નાં 3 mદવસ 1 ક'cITલુ 2 વખત દરરોજ.
● aાર' ઉપયોગ કરવો:-ચેપના લpણ Eજુબ
● પેક'ટ:- 60 ક'cITલુ (વેgટ'ર,યન)
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4રુ7 Yલશ - 3 Sલકવીડ

MRP: Rs. 380
DP PRICE: Rs. 285

● કોના માટ':-o લોકોને પેટમાં અથવા પીઠની નીચેના ભાગમાં 8ુ:ખાવાની
ફQરયાદ હોય,પેશાબ કરતી વખતે 8ુ:ખાવો થતો હોય.ઓછ? મા{ામાં પેશાબ
થવાની ફQરયાદ હોય,oમને Qકડનીમાં અથવા પેશાબમાં પથર? હોવાWું
જણાવેલ હોય.

● ABુય તCવો:-ગોખI, Sુલથ, Mનુણ@વા, ÄÅુ િશલાaજત,પવ@ત ગાઠં ઘાસ, 
ÇÉુુચી, અજવાનWું તેલ અkય wાSિૃતક ઘટકો સાથે.

● ફાયદાઓ અને l.ુપી.એસ:-Qકડની અને પેશાબમાં પથર? થતી અટકાવે છે. 
પથર? હોય તો તેને ઓગાળે છે અને પેશાબ Ñારા બહાર કાઢવામાં મદદ કર'
છે.પેટમાં અને પીઠના 8ુ:ખાવામાં રાહત આપે છે.પેશાબની મા{ામાં વધારો
કર' છે અને ચેપથી રાહત આપે છે.

● ઉપયોગની ર?ત:- જÖયા પછ? 1 ચમચી Qદવસમાં બે વાર
● ~ાર' ઉપયોગ કરવો:- પથર?ને ઓગાળવા માટ' અથવા પેશાબ મારફતે

બહાર કાઢવા માટ' ઓછામાં ઓÜં 2 મહ?ના dધુી wોડjટનો ઉપયોગ જIર?
છે.ક'મ ક' આ ધીમી wQUયા છે અને સમય લે છે.

● પેક'ટ:-200 મી.લી લીijવડ
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ફ7SલZગ ક'પ;4લુ

MRP: Rs. 650
DP PRICE: Rs. 480

● કોના માટ':-એનેિમયા (પાìુંરોગ)ની તકલીફ ધરાવતાં લોકો ક' 6 1ય34તને બીમાર
બનાવી દ' છે,રોજîદા કામકાજ યોiય રJતે કરJ શકતા નથી,6 લોકો ઊt*નો અભાવ
અ|ભુવે છે,ïાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય,6મની ?વચા િન7તેજ થઈ ગઈ
હોય,કામમાં મન ન લાગYું હોય,મગજ બરાબર કામ ન કરY ું હોય,શરJરમાં
eહમોiલોબીન (લોહJ) ની ઉણપ હોય.

● xમર:-5 વષ* ક' તેથી વ-ુ વયનાં બાળકો,]વુાન છોકરા ને છોકરJઓ,ÄÅુષો અને
êીઓ,í~ૃધ વયનાં લોકો,ગભ*વતી મeહલાઓ,7તનપાન કરાવતી માતાઓ તેમજ
કોઇપણ 1ય34ત 6|ું eહમોiલોbબન (લોહJ) |ું 7તર 10 કરતાં ઓçં હોય તેના માટ'.

● =>ુય ત?વો:-ફ'રાઝોન નામ|ું િવશેષ ઘટક,iલાિસન – એક મહ?વÄણૂ* એિમનો
એિસડ,6 ઉt*|ું Fદાન કર' છે,અને =લેુથી અને બીટÅટ નામનાં લોહ|ું શોષણ કર'
છે.

● ફાયદાઓ:-એનેિમયાને �ૂર કરવામાં મદદ કર' છે.
● ઉપયોગની રJત:-દરરોજ 1 ક'u7]લુ લેવી. 1 eદવસમાં વ-મુાં વ-ુ 3 ક'u7]લુ લઈ

શકાય છે,અથવા ફJઝીિશયનની સલાહ =જુબ.
● પેક'ટ:- 60 ક'u7]લુ (વે8ટ'રJયન)
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FEALING LIQUID

MRP: Rs. 375
DP PRICE: Rs. 260

● કોના માટ':-એનેિમયા (પાìુંરોગ)ની તકલીફ ધરાવતાં લોકો ક' 6 1ય34તને બીમાર
બનાવી દ' છે,રો8d�ુ કામકાજ યોiય રJતે કરJ શકતા નથી,6 લોકો ઊt*નો અભાવ
અ|ભુવે છે,ïાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય,6મની ?વચા િન7તેજ થઈ ગઈ
હોય,કામમાં મન ન લાગYું હોય,મગજ બરાબર કામ ન કરY ું હોય,શરJરમાં
eહમોiલોબીન (લોહJ) ની ઉણપ હોય.

● xમર:-5 વષ* ક' તેથી વ-ુ વયનાં બાળકો,]વુાન છોકરા ને છોકરJઓ,ÄÅુષો અને
êીઓ,í~ૃધ વયનાં લોકો,ગભ*વતી મeહલાઓ,7તનપાન કરાવતી માતાઓ કોઇપણ
1ય34ત 6|ું eહમોiલોbબન (લોહJ) |ું 7તર 10 કરતાં ઓçં હોય તેના માટ'.

● =>ુય ત?વો:-ફ'રઝોન નામ|ું િવશેષ ઘટક,iલાિસન – એક મહ?વÄણૂ* એિમનો એિસડ,6
ઉt*|ું Fદાન કર' છે,અને =લેુથી અને બીટÅટ નામનાં લોહ|ું શોષણ કર' છે.

● ફાયદાઓ:-એનેિમયાને �ૂર કરવામાં મદદ કર' છે.
● ઉપયોગની રJત:-દરરોજ 1 ચમચી લેવી. 1 eદવસમાં વ-મુાં વ-ુ 3 વાર લઈ શકાય

છે,અથવા ફJઝીિશયનની સલાહ =જુબ.
● પેક'ટ:-200 મી.લી લી34વડ
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મે(ટ ફ'ટ

● કોના માટ':-.`ળૂતા અને વજનaું િનયમન કરવા માટ'.
● CDુય તEવો:-છાયાપિત ધન

તEવ,ક'ટ'ચીન,ceૃામળા,ઇસાફgલુ,ghુgલુા,હ4રતાક6,અમલ
થસ,િiકjુ અને િવદંગા.

● ફાયદાઓ:-જkર6 ચયાપચય ને lોEસાહન આપીને સેmYલુર
.તર' ચરબીને ઘટાડ' છે.થમo0નીક lcિૃત શર6રની
આવpયકતાથી વWુઆહાર લેવાથી રોક' છે 0નાથી
મેદq.વતા ઓછ6 થતી rય છે.

● Uમર:-10 વષN ક' તેથી વWુ
● ઉપયોગની ર6ત:-દરરોજ સવાર' ના.તાની 10 થી 20 િમિનટ

પહ'લા 250-300 મી.લી. પાણીનાં hલાસમાં 1 પાઉચ િમt
કર6 લેcુ.ં

● પેક'ટ:-14 uામ. (30 પાવડર પાઉચ)
MRP: Rs. 2500

DP PRICE: Rs. 2100
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!ોટ7ન પાવડર

● કોના માટ':-ત8ુંર2ત MBુત વયના લોકો,એથલેáસ,ગભ@વતી
અને 2તનપાન કરાવતી માતા,

● ઑâ2ટઓપોરોિસસ (કમજોર હાડકા)ં oવી તીä eબમાર?વાળા
vયijતઓ માટ'.

● ABુય તCવો:-આમળા,ãાåી,િનશપવ,çલેટ બીન,કલાયા
બીજ,éિુષભાર.

● ફાયદાઓ:-શijત,સહનશijત અને રોગwિતકારક શijત બનાવે
છે.યાદશijત વધાર' છે અને શર?રને સMંણૂ@ પોષણ આપે છે.

● gમર:-5 વષ@ ક' તેથી વzુ વયનાં vયijત માટ',lQુરક એિસડનાં
ઉêચ2તરનાં દદyઓ માટ' યોbય નથી.

● ઉપયોગની ર?ત:-8ુધ સાથે,ફળોના રસ સાથે અથવા ખોરાક
સાથે િમë કર?ને લઈ શકાય છે.

● પેક'ટ:-500 mામ (પાવડર)
MRP: Rs. 2500

DP PRICE: Rs. 2000
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ર'મ િનZ[ા
● કોના માટ':-ñઘ ઓછJ આવતી હોય અથવા Äરૂતી ñઘ ન

આવતી હોય.
● =>ુય ત?વો:-eNuટોફન 50 મી.ëા.,થેનાઇન 200 મી.ëા. અને

વેલેરJયન ó1ય 50 મી.ëા.
● ફાયદાઓ:-Äરૂતી અને òણુવåા સભર ñઘ ÄરૂJ પાડ' છે.બેચેની

અને અ7વ7થતા �ૂર કર' છે.મનને શાતં કર' છે.મેલાટોિનન|ું
િનયમન કર' છે અને શરJરની eદનચયા*ને િનયિમત કર' છે.

● xમર:-15 વષ* ક' તેથી વ-ુ વયના લોકો માટ',àગુર ôJ હોવાથી
ડાયાbબટJઝનાં દદöઓ માટ' પણ યોiય છે.(સગભા* અને
7તનપાન કરાવતી êીઓ માટ' નથી.) 

● ઉપયોગની રJત:-રાgે જમતાં પહ'લા 1 ચમચી પાણી સાથે ગળJ
જવી.àતૂા પહ'લાં ઉપયોગ કરવો eહતાવહ છે.bબõલેúસ ને
ચાવવી નહî.jયાં àધુી Äરૂતા Fમાણમાં òણુવåાસભર ñઘ ન
મળે ?યાં àધુી ઉપયોગ કરવો ?યારબાદ Fોડ4ટ ન લેવી.

● પેક'ટ:-70 ëામ.

MRP: Rs. 1500
DP PRICE: Rs. 1350
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નેટિસયમ
● કોના માટ':-ક'()શયમની ઉણપ હોય,સાધંાનો 4ુ:ખાવો હોય,અ9:થભગં હોય અને

કમજોર (બરળ) હાડકાં હોય તેમનાં માટ'.
● EFુય તGવો:-શરHરનાં પોષણને સહાય કરવા માટ' મેJનેિશયમ,પોટ'િશયમ અને

ફો:ફરસથી બનાવવામાં આNOું છે.Qુદરતી 4ુધમાથંી મળS ું ક'()શયમ TVંુૂ પાડ'
છે.આમાં ગોWરુ Xવી ખાસ ઔષિધ સામેલ છે X [કડનીનાં પGથર અને ર'નલ
પGથરને ઓગાળવામાં મદદ કર' છે.પીપલી Xવાં તGવો શરHરને TરૂS ું ક'()શયમ TVંુૂ
પાડવામાં મદદ કર' છે.

● ફાયદાઓ:-હાડકા,ંદાતં અને વાળને :વ:થ બનાવે છે.]દયનાં ધબકારા સામા^ય કર'
છે.ચેતાતં̀ ને મજaતૂ બનાવે છે.:નાOઓુને આરામ કરવામાં મદદ કર'
છે.bલડcેશરને માપસર રાખે છે.

● dમર:- 5 થી 70 વષeનાં Nય9fત માટ'.
● ઉપયોગની રHત:-જgયા પછH પાણી સાથે 1 ક'h:Oલુ લેવી.12 થી 70 વષeના

Nય9fતએ 1 ક'h:Oલુ લેવી.ઓછામાં ઓjં 3 મ[હના kધુી ઉપયોગ કરવો. 5 થી 12 
વષeના Nય9fતએ ફfત અડધી ક'h:Oલુ નો ઉપયોગ કરવો.જો િનયિમત બીl કોઈ
દવા લેતા હોય તો દવાઓ વnચે 1 કલાકoું pતર રાખqુ.ં

● (સગભાe અને :તનપાન કરાવતી rીઓ માટ' નથી)
● પેક'ટ:- 60 ક'h:Oલુ (વેlટ'રHયન)

MRP: Rs. 950
DP PRICE: Rs. 760
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સાયકલોવા

● કોના માટ':-o <ીઓ સતંાન wાrìતની gમરમાં હોય અને
પોતાના 2વા2îયની સભંાળ રાખી શક' તેમણે લfમાં રાખી
cyclova બનાવવામાં આવી છે. સાયકલોવા PCOS (પોલી
િસâ2ટક ઓવેQરયન િસkïોમ) નામની i2થિતWું સચંાલન
કરવામાં wજનન વયની <ીઓને મદદIપ છે.

● ABુય તCવો:- કંચનારા,િશñુ,ં ÇbુÇલુ Äsુધ,કિસસા Äsુધ
પાવડર ,અkય Sુદરતી ઘટકો.

● ફાયદાઓ:-Vતર<ાવીય કાય@ને સéંeુલત કર' છે અને
]ડાશયનાં કાય@ને સામાkય બનાવે છે.આ ઉપરાતં થાઇરોઈડ
અને ચયાપચયને dધુારવામાં પણ મદદ કર' છે.

● gમર:-માિસક *ાવ ની મQહલાઓ માટ'.
● ઉપયોગની ર?ત:-સવાર' અને સાoં જÖયા પછ? 1 ક'ì2lલુ
● પેક'ટ:-30 ક'ì2lલુMRP: Rs. 1800

DP PRICE: Rs. 1350
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એ3ટ7 એલજ^

● કોના માટ':-Gવચાની એલજo અથવા Gવચાની કોઈપણ સમIયાથી પીmડત
bયHYત.

● EFુય તGવો:-મgંIતા, ખાદ,ર, સર,વા,Aધાક, િન[બા �વી ઘણી બધી
Aા}િૃતક જડ,éèુીઓથી તૈયાર કરવામાં આવે છે,� એલજoથી બચવા અને
એલજo ને Zૂર કરવામાં મદદ કર' છે.

● ફાયદાઓ:-Gવચાની િવિવધ Aકારની એલજo Zૂર કર' છે.રોગ Aિતકારક
શHYત વધારતી વનIપિત મIત કોષોને 4કુશાન થવા નથી દ'તી અને
mહIટામાઇ>સની અસરથી બચાવીને Gવચાને એલજo સામે રpણ {ëંુૂ પાડ' છે.

● ઉપયોગની ર,ત:-પાણીની સમાન માÑા સાથે ખાલી પેટ mદવસમાં 2 વખત
3 ચમચી લેવી. બાળકો માટ' ફYત 1 ચમચી ઉપયોગ કરવો.;ગુર í,
હોવાથી ડાયા*બટ,ઝના દદfઓ માટ' પણ યો@ય છે.(સગભા_ અથવા
Iતનપાન કરાવતી મmહલાઓ માટ' નથી.)

● પેક'ટ:-200  મી.લી. MRP: Rs. 325
DP PRICE: Rs. 250
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4રુ7 Yલશ ક'પ;4લુ

● કોના માટ':-4કડની અને Yરુ6ક એિસડમાં કોઇપણ lકારનાં
પEથરથી પીડાિત vયqwત માટ'

● CDુય તEવો:-ગોખk, xુલથી, yનુણNવા,પવNતની ગાઠં અને
ઘાસ

● ફાયદાઓ:-0 લોકોને 4કડની અથવા પેશાબમાં પથર6
થવાની શ[તા હોય તેમને 4કડની અને પેશાબમાં પથર6
બનવા દ'\ ું નથી. Uri Flush – 3 Plus થી પેશાબની
માiામાં વધારો થાય છે અને પેશાબના સરળ lવાહમાં
મદદ કર' છે સમય જતા પેશાબની નળ6માથંી પથર6
ઝડપથી બહાર કાઢવામાં મદદkપ છે.4કડનીની પથર6ને
કારણે પેટમાં અને 4કડનીમાં થતા :ુ:ખાવામાં રાહત આપે
છે.

● ઉપયોગની ર6ત:-દરરોજ 2 વખત (જ{યા પછ6) 
● પેક'ટ:- 60 ક'X.Yલુ (વે_ટ'ર6યન)

MRP: Rs. 920
DP PRICE: Rs. 690
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આ4ુ̀ ાસ
● કોના માટ':-2વ2થ òસનQUયા માટ' અને અ2થમા oવા òસનનાં

wôોથી પીડાતા લોકો માટ'.
● ABુય તCવો:-Aનુöા,િસર?સા,કાતંકાર?,વસા,Aલેુઠ?,દI

હQરuા,=તામસંી અને અkય Sુદરતી ઘટકો.આlòુાસ wોડjટ તõન
dરુefત છે કારણ ક' તેમાં કોઈ 2ટ'રોઇડસ નથી હોતા અને તે Sુદરતી
wQUયાથી બનાવવામાં આવે છે.

● ફાયદાઓ:- ફ'ફસાની પેશીઓને મજúતૂ બનાવે છે અને દર'ક
wકારની એલજùથી બચાવે છે.કફને બહાર કાઢ' છે,òસન નળ?ને
િવ2éતૃ કર' છે,કોઇપણ wકારના ચેપથી રfણ આપે છે,તથા મનને
શાતં કર' છે.

● ઉપયોગની ર?ત:- બાળકો અને વય2કો બનેં ઉપયોગ કર? શક'
છે,વહ'લી સવાર' અને dતૂા સમયે ગરમ 8ૂધ અથવા પાણીમાં 1-2 
ચમચી મીjસ કર?ને લઇ શકો છો.ãેડ અથવા eબâ2કટ પર પણ 1-2 
ચમચી લગાવીને ખાઈ શકો છો.

● પેકûગ:-250 mામ

MRP: Rs. 1200
DP PRICE: Rs. 899
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થાઈ હ'(થ

MRP: Rs. 590
DP PRICE: Rs. 450

● કોના માટ':-થાઇરોઇડની સમ.યાઓથી પીડાતા vયqwત માટ'.
● CDુય તEવો:-આYવુ|દ સા4હEયમાં અને lયોગશાળામાં શqwતશાળ6

yરૂવાર થયેલી ખાસ ઔષધીઓ અeોદા,જલા ~ ૂબંી,િસ�ુ અને
આવી જ અ,ય 8 ઔષધીઓમાથંી બનાવવામાં આવે છે.

● ફાયદાઓ:- થાઇરોઇડ ફંwશનને િનયિમત કર' છે._.આઈ Ä'wટની
સફાઈ અને મન સબંિધત સમ.યાઓના િનવારણ માટ'
ચયાપચયને Åધુાર' છે.

● ઉપયોગની ર6ત:-સામા,ય ર6તે 20 િમલીલીટર 4દવસમાં 2 વખત
લેવામાં આવે છે પરં\ ુ Uમર અને શાર64રક q.થિતના આધાર' તેની
માiા બદલાય છે.જો ત:ુંર.ત અને સ4Mય _વનશૈલીની મદદ મળે
તો Thy health થી tેÉઠ લાભ મેળવી શકાય છે.

● પેકÑગ:-200 મી.લી
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