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ઈ ટાવાઈટ
(સન ીન / ડે- ીમ)

NO

સમાન વચા રંગ

કોિશકાઓમાં સુધારો

યુવીએ/યુવીબી ોટે શન

Paraben, GMO
& Mineral

એસપીએફ -15 સાથે ઔરાસેન હાઇ ટંગ ીમ તમારી
વચાને મોઇ ચરાઇઝ અને તેજ વી બનાવવા માટે મદદ કરે
છે .અને તેને લો ગ અને મુલાયમ બનાવે છે . તે સૂય સંર ણ
કરી મારી વચાને ભિવ યમાં સૂયથી થતા નુકસાનથી બચાવે
છે અને વય વધારનારા ત વોને રોકે છે . તે વચાને યામ
કરનારા પાંચ િચ હો પર કામ કરે છે .જે વચાના રંગ ને
િનખારે છે . વચા ઉપરના કાળા ડાઘ અને ધ બાઓને ઓછા
કરવામાં મદદ કરે છે . વચાની ાકૃિતક ચમકનું ર ણ કરે છે .
વચાના નીખારને એકસમાન બનાવે છે . તે વચાનું સૂય અને
વાતાવરણની સામે ર ણ કરે છે . અને આ ીમના ઉપયોગથી
િપગમટેશનમાં ન ધપા ઘટાડો જોવા મળે છે .

એ ટી- રંકલ એ ડ એ ટી-એ જં ગ
(નાઈટ ીમ)

NO
એ ટી-એ જં ગ ીમ

વચાને મુલાયમ રાખવા

Paraben, GMO
& Mineral

તણાવમુ ત રાખવા

ઔરાસેન એ ટી- રંકલ એ ડ એ ટી-એ જં ગ (નાઈટ ીમ) ફેસ ીમ વચાને પોષણ આપી, િછ ોમાંથી ગંદકી અને તેલને દૂર કરી તેને શુ ધ કરે છે .
એ કરચલીઓને દૂર કરી વચાની વધતી આયુને રોકે છે . તે મુ ત રે ડકલ સામે લડે છે ,જે વચા પર તણાવ લાવે છે અને ભેજ ળવી રાખવામાં મદદ
કરે છે . તે પ , તેજ વી અને વધુ તેજ વી વચા માટે કોષોના નવીકરણ અને સમારકામને ઉ ેિજત કરવામાં મદદ કરે છે .
ડીપ હાઇ ેશન માટે:
તે મિહલાઓ અને પુ ષો માટે ે એ ટી એ જં ગ ફેસ ીમ છે . ફ ત આ એ ટી એ જં ગ ીમ કોલાજન અને ઇલાિ ટનની ખાતરી આપે છે જે
કરચલીઓ અને મરના દેખાવને ઘટાડવા માટે મદદ કરે છે .
પ રણામોની ગેરંટી:
ે મોઇ ચરાઇઝર કે જે દેખાતી કરચલીઓને ઓછી કરી ચેહરાને યુવાન બનાવે છે . આ બાયો-એિ ટવ ઘટકો જે વા કે હાય યુરોિનક એિસડ અને
જોજોબા ઓઇલ સાથે બનાવામાં આવે છે .
મા કુદરતી અને ઓગિનક સામ ી:
આ એ ટી-એ જં ગ (નાઈટ ીમ) પેરાબીન અને આ કોહોલ ી છે .અને તે ગરદન અને તેના નીચે ના ભાગ માં સરળતા થી તમારી વચા સાથે ભળી
ય છે .
તમારી વચાની મજબૂતાઈ અને િ થિત થાપકતામાં વધારો:
આ એ ટી- રંકલ ીમ એ ટી-એ જં ગ િવટાિમ સ સાથે તમારી વચાને મુલાયમ કરી લો ગ બનાવે છે . આ ીમ વચાના િછ ોને બંધ કરતુ નથી
અને તેનો ઉપયોગ િચકાસ અને િચપ-િચપ નો અહેસાસ કરાવતો નથી.

ટેરમેરીક
એિ ટસેિ ટક ીમ
ઔરાસેન એિ ટસેિ ટક ીમ, જે માં સમાિવ છે હળદર અને અ ય
કુદરતી ઘટકો, એ એક ઉ મ ોડ ટ છે જે કટ, ઘા, બન, ફો લીઓ, ચાંદા
અને ફંગલ ઇ ફેકશન માં મદદ પ થાય છે ટેરમેરીક એક ઉ મ િ કન
સો ટનર છે અને તે વચાનો કુદરતી ભેજ પુન થાિપત કરે છે .ઓઇલ માં
રહેલ િવટાિમન એ ઇ ફેકશન સામે લડવામાં મદદ કરે છે . તેના
એિ જ ટ ગુણધમ બળતરા અને ચામડી ફાટી નીકળવાનું મટાડે છે .
તેમાં બળતરા િવરોધી, એ ટીબે ટે રયલ અને એિ ટફંગલ ગુણધમ છે .
ચાંદા અને ચામડીના ચેપની સારવારમાં ઉપયોગી.

િપ પલ કેર ીમ
ખીલ અને ફેરનેસ ીમમાં લીમડાનું તેલ અને હબલ હળદર હોય છે . આ ીમ તમારી વચાની ગુણવ ાને સુધારે છે અને ખીલ પર અસરકારક રીતે
કામ કરે છે અને તમારી વચાને સુંદર અને સંવેદનશીલ બનાવે છે . હળદર દરેક ી માટે વચાની ણવળી અને માવજત માટે અિનવાય છે .આનું
કારણ એ છે કે શરીરનું 63% કાય વચા વારા થાય છે . આ ીમમાં રહેલ હળદર સુરજ ના અ ા વાયોલેટ કરણોને ચામડીમાં વેશતા રોકી તેના
રંગ અને રંગ યને ળવી રાખે છે .અને લીમડાના તેલમાં એ ટીબે ટે રયલ ત વ હોય છે . જે ખીલ ને દૂર કરે છે અને વચાને બેદાગ બનાવે છે
આ ીમ નો ઉપયોગ વચાને અંદર થી પુન વ ત કરી તેને કોમળ અને યુવાન બનાવે છે .

ફેસ સીરમ
સૌ ય અને અસરકારક; સંવેદનશીલ વચાવાળા લોકો સિહત.
(િ લિનકલ ે થ ો ફો યુલા)

ઓઇલ ી

વીગન

પેરાબીન ી

ડાઈ વગર

ેગર સ અને
ફીલર વગર

કુદરતી અને ઓગિનક હાય યુરોિનક એિસડ સીરમ
તી ભેજ અને સંતુલન સાથે વચાની રચના અને તેજમાં સુધારો કરે છે . વચાને મોઇ ચરાઇઝર
કરનાર 100 % હાય યુરોિનક એિસડ સીરમ ફો યુલા.
વૃ ધ વ િવરોધી િ કનકેર ગુણધમ વચાની કચ લીઓ અને ફાઈન લાઇ સને ઓછી કરે છે .
આ એ ટી-એ જં ગ હાય યુરોિનક એિસડ સીરમના ઉપયોગથી તમને નરમ અને મુલાયમ વચાનો
ડફર સ જોવા મળશે.
રાિ ના સમયે સુંદરતા લાભો::તમારી વચાને 24 કલાક હાઇ ેટ કરે છે . ફાઈન લાઇ સ અને
કચ લીઓમાં સુધારો કરે છે , વચાને નરમ અને મુલાયમ બનાવે છે અને એના પરના ડાઘ દૂર કરે છે .

ઔરાસેન ગો ડન ફેિશયલ લો કીટમાં નોમલ - ાય િ કન માટે ડીપ લી ઝર
હોય છે જે હ સ અને ગો ડ લી સનું બનેલું હોય છે જે િ કનના મેલિનન
િપગમટેશનમાં ઘટાડો કરી તેના રંગને સુધારે છે .
1)ઔરાસેન ગો ડ મસાજ ીમ: તે મુલાયમ, લીન અને યૌવન વચા
મેળવવામાં મદદ કરે છે .તેમાં સૂ મ કણો હોય છે જે વચામાં સહેલાઇથી
વેશ કરી તેના ઉપરના લેયર ને સાફ કરે છે .આ ોસેસ વચાને મૂથ અને
મુલાયમ બનાવી તેને લો આપે છે .
2)ઔરાસેન ગો ડ મસાજ જે લ: તે વચામાં સહેલાઇથી વેશ કરી તેના
કોષોને પુન વ ત કરી ફાઈન લાઇ સ અને રંક સને ઓછા કરે છે . મસાજ
જે લ નો ઉપયોગ લડ સર યુલેશનમાં વધારો કરી વચા ને મુલાયમ અને
લો ગ બનાવે છે .
3)ઔરાસેન ગો ડ લી ઝંગ ીમ: તે વચાના િપગમટેશન અને ાયનેસ ને
દૂર કરે છે .
4)ઔરાસેન ગો ડ ફેસ પેક: આ એક પાવર લ ફેિ યલ પેક છે જે વચાના
કોષો ને પુન વ ત કરી ફાઈન લાઇ સ અને રંક સને ઓછા કરે છે અને
વચામાં લીઅર મેટ લૂક આપે છે . તેના ઉપયોગથી વચામાં લો અને
સાઈ નંગ દેખાય છે .
5)ઔરાસેન ગો ડ ફેિશયલ બ: તે હ સ અને ગો ડ લી સનું બનેલું હોય છે
જે વચામાં મોઇ ચરાઇઝર ળવી તેની ઈલાિ ટિસટીમાં વધારો કરે છે .

ગો ડન
ફેિશયલ લો કીટ

રોઝ પેટ સ
ઔરાસેન રોઝ પેટ સ ફેસ એ ડ બોડી

બ

બ એક જે લ ટે સચર ધરાવે છે જે

અશુિ ધઓ અને મૃત વચાની કોિશકાઓને સાફ કરે છે અને વચાને
નવીનીકૃત કરે છે જે ના કારણે વૃ ધાવ થા િવલંિબત થાય છે .તે ચહેરામાંથી
સંિચત

વા ઓ અને ગંદકીને દૂર કરવાની શિ ત ધરાવે છે અને તેને

તેજ વી, યુવાન અને લો ગ રાખે છે . રોઝ(ગુલાબ) કુદરતી રીતે વચાને
શુ ધ કરી તેને લો આપે છે તે વચા પરના મૃત કોષોને દૂર કરે છે અને તમારી
વચાનું કુદરતી ગોરાપ ં અને લો લાવે છે . તે તેની એિ ટ-ઑિ સડે ટ
કૃિત સાથે વચાને ડીટોિ સફાય કરે છે અને વચાને

ડાણથી સાફ કરી

તેને પોષણ દાન કરે છે . તે કુદરતી ઘટકોના િમ ણથી બનેલ છે , તેથી તે
તમામ વચા કારો માટે યો ય છે અને દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .

q ગુલાબની પાંખડીઓ અને ગુલાબના અક સાથે રોઝ પેટ સ
બ.
q ેશ જે લ ટે સચર સાથ.ે
qમૃત વચા કોિશકાઓને એ સફોિલએટ કરે છે .
q ડાઈથી સફાઈ અને વચા શુિ ધકરણ કરવાના ગુણધમ
ધરાવે છે .
q બધી વચા કારો માટે યો ય.

કૉફી

બ

ઔરાસેન કૉફી બ ઉ ચ ગુણવ ાવાળા કુદરતી કોફીનો ઉપયોગ
કરીને બનાવામાં આવે છે જે વચા પરની ગંદકી અને મૃત કોષોને દૂર
કરી વચાને મુલાયમ બનાવે છે . તે તમારી વચાને એ સફોિલએટ કરે
છે અને સાથે ર ત પ ર ણ માં મદદ કરી વચાને વ થ અને
પુન િવત કરે છે . તે સે યુલાઇટ, એ સઝીમાં, ખીલ, ેચ મા સના
િનશાનને ઓછુ ં કરવામાં મદદ કરે છે . અમા કૉફી બ એિ ટ
ઑિ સડે સથી ભરપૂર છે . તેમાં હાજર કેફીન એક કુદરતી અવરોધક
છે જે તમારી વચાને નરમ અને ભેજયુ ત બનાવે છે . તે અકાળે
વૃ ધાવ થાને અટકાવવામાં મદદ કરે છે , વચાની િ થિત થાપકતાને
સુધારે છે અને વચાને તંદુર ત રાખે છે . તેના િવ યાત
એ ટીઑ કસડ ટ ગુણધમ ને લીધે, તે ચામડીના જોડાણયુ ત
પેશીઓને મજબુત કરીને એિજ ગ અને કરચલીઓને અટકાવે છે .
બધી કારની વચા તથા પુ ષો અને ીઓ બંને માટે આદશ.

q ઓ રિજનલ કોફી અક સાથ.ે
q મૃત વચા કોિશકાઓને એ સફોિલએટ કરે છે .
q સે યુલાઇટ અને ેચ મા સ ને દૂર કરે છે .
q ડાઈથી સફાઈ અને વચા શુિ ધકરણ કરવાના ગુણધમ
ધરાવે છે .
q બધી વચા કારો માટે યો ય.

મીન પેટ સ

બ

“ઔરાસેન મીન ફેસ એ ડ બોડી બ એક જે લ ટે સચર ધરાવે છે જે માં
મીનની પાંખડીઓ રહેલ છે જે ચહેરા અને શરીરને ડાઈથી સાફ અને
શુ ધ કરે છે . તે ઝડપથી િછ ોને ઢાંકી દે છે , લેકહે સ અને મૃત કોષોને દૂર કરે
છે . મીનની પાંખડીઓ વચાને તેજ વી અને કાયાક પ કરવા માટે મૃત
વચા કોિશકાઓ અને અશુિ ધઓને દૂર કરે છે .
મીન ફેસ એ ડ બોડી
બ તમારા ચહેરાને તેજ વી લો આપે છે . તેને નરમ અને સુંવાળી બનાવે
છે . તે
મીન તેલથી સમૃ ધ છે જે સ ય રીતે સૂકી, બળતરાવાળી અને
સંવેદનશીલ વચાને સારી કરે છે . તે વચાની િ થિત થાપકતાને વધારે છે
અને વૃ ધ વનાં ારંિભક િચ નો ઘટાડે છે . તેમાં કુદરતી ઘટકોનું િમ ણ છે ,
તેથી તે તમામ વચા કારો માટે યો ય છે અને દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરી
શકાય છે ."

q

મીનની પાંખડીઓ અને
મીનના અક સાથે
મીન
બ.
q ેશ જે લ ટે સચર સાથે.
q મૃત વચા કોિશકાઓને એ સફોિલએટ કરે છે .
q ડાઈથી સફાઈ અને વચા શુિ ધકરણ કરવાના ગુણધમ
ધરાવે છે .
q બધી વચા કારો માટે યો ય.

કીવી

બ

વચા હાઇ ે ટંગ
ઔરાસેન કીવી ફેસ એ ડ બોડી બ વચાને લો અને મુલાયમ
બનાવવા માટે યાત છે . આ નેચરલ ત વોમાંથી બનાવામાં
આવે છે જે બધા કારની વચા માટે યો ય છે .આ તમારી
વચાના ડલ ભાગ પાર અને ડેડ િ કન પાર કામ કરે છે અને
વચાને એ સફોિલએટે કરે છે .

• લેક હે સ દૂર કરે છે . • વચાને એ સફોિલએટે કરે છે .
• ગંદકી અને તેલ દૂર કરે છે . • બધી વચા કારો માટે યો ય.

ફોમ ફેસવોશ સી-બક ોન, એવોકાડો અને કીવી
આ ફો મંગ ફેસ વોશ નરમ િસિલકોનથી બનેલા િબ ટ-ઇન ફેસ શ સાથે આવે છે જે તમારી વચાને નરમાશથી એ સફોિલએટ કરે છે
અને ડેડ િ કન લેયરને દૂર કરે છે . તે તમારી વચાને ડાણથી સાફ કરે છે , અને તેને નરમ અને લો ગ બનાવે છે .
કંટાળાજનક દવસ પછી, યારે તમારી વચા સરળ અને કકશ લાગે છે , યારે ફો મંગ ફેસ વોશનો ઉપયોગ તમને
તાજગી અનુભવે છે . તેના શિ તશાળી એિ ટઓિ સડ ટ ગુણધમ વૃ ધ વના સંકેતો સામે અને અન્ઈવન િ કન
ટોન સામે લડવામાં મદદ કરે છે , વચા દરેક વપરાશ પછી પ અને તા લાગે છે .
ફો મંગ ફેસ વોશનો ઉપયોગ વચા પરની ધૂળ,
ીસ, મેકઅપના અવશેષો, ડેડિ ક સ અને
અશુિ ધઓને દૂર કરે છે અને તે વચાને સંપૂણ રીતે
સાફ કરે છે , જે નાથી વચા સવ થ અને લો ગ
બને છે
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- બધી વચા કારો માટે યો ય.
- પ રણામ વચા અનુસાર િવિભ ન હોઈ શકે છે .

અ તન ફો યુલાથી બનેલું િ કન વાઈટ નંગ ફો મંગ ફેસ વોશ જે
સી-બક ોન, એવોકાડો અને કીવીના અકથી સમૃ ધ
સી-બકથોન
સી-બકથોન ઓમેગા 3.6.9, 60 શિ તશાળી એિ ટઓિ સડ ટ અને 20 ખિનજો અને િવટાિમન B 1, B 2, K,
C, A અને E થી સમૃ ધ છે . એવું માનવામાં આવે છે કે તેમાં ગાજર કરતા ણ ગણા વધુ િવટાિમન A અને િવટાિમન
E શામેલ છે . સી-બકથોન ઓછામાં ઓછુ ં 190 પોષક ત વો અને ફાયટો યુ ય સથી સમૃ ધ વચા સંર ક છે .
સીબકથોનમાં નારંગી ફળ કરતાં 12 ગણી મા ામાં િવટાિમન C નો જ થો હોય છે . તેમાં વચા પરના ધ બા અને
િપગમટેશન ઓછુ ં કરવાની શિ ત છે , અને વચાને મ કમ બનાવવા માટે કોલેજનના ઉ પાદનને ઉતે ત કરે છે .
જે ઓ લોને પસંદ કરે છે તેમના માટે એક વા તિવક આનંદ છે અને આ બેરી િવટાિમન C થી સમૃ ધ છે . જે થી તમે
તમારી વચાને વધારે લો ગ બનાવી શકો છો.

એવોકાડો
એવોકાડો-િવટાિમન E ઉપરાંત, એવોકાડો તેલમાં પોટેિશયમ, લેિસિથન અને અ ય ઘણા પોષક ત વો હોય છે જે
વચાને પોષણ આપી મોઇ ચરાઇઝ કરે છે .
✔ સંવેદનશીલ વચા માટે - એવોકાડો ફળના અક સંવેદનશીલ વચાને આરામ અને પુન િવત કરવામાં મદદ
કરે છે . સૂયથી બળેલી વચાની સારવાર કરે છે .
✔ મોહક અને મોઇ ચરાઇ ઝંગ - એવોકાડો તેલ વચાને પોષણ આપી મોઇ ચરાઇઝ કરે છે ..

કીવી
કીવી ફળના એ ટી એિ ટઓિ સડ ટ ગુણધમ વપરાશકતાઓ માટે અકાળ વૃ ધ વના સંકેતોને ઘટાડવામાં મદદ
કરે છે . તેમાં કીવી ફળનું િવટાિમન ઇનું માણ વધુ છે જે નવા વચા કોષોના પુન વનમાં મદદ કરે છે . વધારામાં,
ઓમેગા 3 ગુણધમ વચાને થતા યુવી નુકસાનને પહ ચી વળવા માટે અસરકારક છે .

મ ટી ટ ફેસ વોશ

ઔરાસેન મ ટી ટ ફેસ વોશ ફળોના અકથી બનેલું છે
જે ચેહરાના રંગને િનખારવામાં મદદ પ થાય છે . ફળો
વચાને એ સફોિલએટ કરે છે અને વચા પરની ગંદકી
દૂર કરી તેને સાફ કરવામાં મદદ કરે છે . આનો રે યુલર
ઉપયોગ વચાને વધુ યુવાન, મુલાયમ અને લો ગ
બનાવે છે .

ફોમ ફેસ વોશ
હની, રોઝમેરી અને લેકસીડ
રો જં દા વપરાશ માટે યો ય.
અશુિ ધ, ગંદકી અને દૂષણના કણો દૂર કરે છે .
વચાને લો ગ, તાજગી વાળી અને ચમકતી બનાવે છે .
² તે ખીલ અને ફો લીઓથી બચાવે છે .
² તે બે ટે રયા િવરોધી અને એ ટી સેિ ટક ગુણધમ ધરાવે છે .
² વચાને તંદુર ત અને સુંદર બનાવે છે .
તે રોઝમેરી, મધ(હની) અને લેક સીડસના એ ે ટ સાથે સમૃ ધ છે .
q રોઝમેરી એ ે ટ:
રોઝમેરીના પોષક ત વો સૂય અને મુ ત રે ડકલ વારા થયેલા નુકસાનથી બચાવે છે અને
વચા કોિશકાઓનું ર ણ કરવામાં મદદ કરે છે . રોઝમેરી કુદરતી એિ ટસેિ ટક ગુણધમ
ધરાવે છે , તેના કારણે તે આપડી વચા માટે જં તુનાશક તરીકે કાય કરે છે .
q મધ:
મધ(હની) કુદરતી રીતે વા નાશક છે , તેથી ખીલની સારવાર માટે અને તેને રોકવા
માટે તે ખૂબ જ સા ં છે . એ ટીઑ કસડ ટના િવપુલતાને કારણે, તે વૃ ધ વની
યા
ધીમી કરે છે . તે મોઇ ચરાઇ ઝંગ અને સુષુ ત ગુણધમ ધરાવે છે , તેથી તે વચાને
લો ગ બનાવવા માટે મદદ કરે છે .
q લેકસીડસ:
લેકસી સમાં િવટામીન A, B અને C, કેિ શયમ, પોટેિશયમ, મે નેિશયમ અને ઝ ક
આવેલ છે , જે વચાને તંદુર ત રાખવામાં મદદ કરે છે . અને તેને પોષણ આપે છે .
-ઓઈલી િ કન અને બંધ પોસ ને દૂર કરે છે .
-મોઇ ચરાઇઝ કરે છે .
-ફેસ પર કાળા ધ બા દૂર કરે છે .

ફેસ લે મડ મા ક

"કુદરતી રીતે બનાવવામાં આવે છે ”
ચારકોલ પાવડર
કેઓલીન પાવડર
એલોવેરા એ સ ે ટ

ટોમેટો એ સ ે ટ
આ મ ડ ઓઇલ
શીઆ બટર

ોફેશનલ પા ફો યુલા :
ચહેરો, ખીલ, શરીર, તેલયુ ત વચા અને લેકહે સ માટે
ઉ ચતમ ગુણવ ાવાળું સ ય ચારકોલ લે મા ક. તે લ ઝરનું
કામ કરે છે અને ચહેરાના િછ ોને ઓછા કરે છે . તે કુદરતી
પદાથ થી બનેલું છે જે વચાને યુવાન દેખાવા માટે યો ય છે .
તેમાં શીઆ બટર, એલોવેરા અને બદામનું તેલ હોય છે . તે બધી
ીઓ અને પુ ષો માટે યો ય છે .

લેકહે સ અને િપ પ સ સામે લડવું :
તેમાં મે નેિશયમ, કેિ શયમ, સ ફર, ોમાઇડ, આયો ડન,
સો ડયમ, ઝ ક અને પોટેિશયમ જે વા કુદરતી ખનીજ હોય છે ,
જે વચાને ડટોિ સફાઇ અને શુ ધ કરવા માટે ણીતા છે .

એ ફોિલયેટ, ડીપ લી ઝર અને ડટોિ સફાઇ:
ઔરાસેન લે મડ મા ક વચાના તરોમાં િ થત અશુિ ધઓને
દૂર કરે છે . તે વધુ પડતા તેલને શોષી લે છે , વચાના મૃત
કોષોમાંથી ગંદકી દૂર કરે છે . તા , નરમ, વ છ દેખાતી વચા,
તેમજ િછ ોને સાફ કરે છે , વચાના રંગ અને વચાની રચનામાં
સુધારો કરે છે .

મોઇ ચરાઇઝર અને પ ર મણ (સ યુલેશન) માં વધારો :
તે તમારી શુ ક અને સંવેદનશીલ વચામાં ભેજનું યો ય માણ
પૂ ં પાડે છે . તે તમારી વચાના કોષોમાં લોહીનો વાહ વધારે
છે જે તંદુર ત અને સખત દેખાતી વચા (ટાઈટ િ કન) ા ત
કરવામાં મદદ કરે છે .

ઔરાસેન લે મડ મા કના ફાયદા:
િછ ોને સાફ કરે છે અને તેને ઘટાડે છે
વચાને સખત (ટાઈટ) બનાવે છે અને તેને
વ થ અને લો ગ બનાવે છે .

ખીલ, લેકહે સ અને તેલયુ ત વચાની સારવાર કરવામાં મદદ કરે છે .
વચાના મૃત કોષોને દૂર કરે છે .

દશા યા મુજબ તમારી વચા પર ઉપયોગ કરો. તમારી વચાને તેજ વી અને લો ગ બનાવે છે , જે નાથી તમે
વષ વષ યુવાન દેખાશો.

ચારકોલ પીલ
ઑફ મા ક
"સ ય ચારકોલ સાથે ડાણથી સફાઈ કરે છે યૂરીફા યંગ િપલ -ઑફ
મા કઝેરી ત વો, લેકહે સ અને વાઈટહે સ દૂર કરે છે ."
ચારકોલ મા કના ફાયદા:
² લેકહે સ રીમુવર - તમારા િછ ોને કુદરતી રીતે અને પીડારિહત
સાફ કરવા માટે ાકૃિતક પદાથ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
² વચાને ટાઈટ, લો ગ અને િછ ો ને ળવી રાખવામાં - અમા ં
ચારકોલ મા ક ધૂળ, ખીલ અને ફો લાઓને દૂર કરી વચાને નરમ અને
મુલાયમ બનાવે છે .
² શુ ક અને તેલવાળી ચામડી માટે - તમારી વચાનું લડ સ યુલેશન
સુધરે છે અને વા ઓથી ચહેરાને થતા નુકસાનથી બચાવે છે .
²તમામ કારની વચા માટ-ે ઔરાસેન ચારકોલ મા કને દરેક કારની
વચા માટે સરળતાથી અને સલામત રીતે વાપરી શકાય છે .
² પોષણ - ચેહરાને ઠંડક આપી તેને નરમ, મુલાયમ અને ગોરો બનાવે
છે .

NO
ફેસ િમ ટ અને ટોનર
(ઓરે જ પીલ અને િવલો બાક ી એ સ ેક સાથે )
ઔરાસેન ફેસ િમ ટ અને ટોનર કુદરતી પોષક ત વો અને આવ યક પાણીથી સમૃ ધ છે ,
જે િન તેજ થાકેલી વચાને વંત બનાવે છે . તે તમારી વચાને ડાણથી મોઈ ટુરાઇઝ
કરે છે અને તમારી વચાની રચનામાં સુધારો કરી કરચલીઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે .

િવટાિમન સી
નારંગીની છાલના અકમાં ઉપિ થત િવટાિમન સી વચાને સૂયના હાિનકારક કરણોથી
સુરિ ત કરે છે , જે વચાના વૃ ધ વનું એક મુ ય કારણ છે . આનો ઉપયોગ તમારી
વચાની નરમાઈને ળવી રાખીને વચાને ટાઈટ અને ડટો સ કરે છે .
અમારા ફેસ િમ ટ અને ટોનરમાં ઓરે જ છાલનો અક, એલોવેરા અને િવલો બાક
ી એ ે ટ હોય છે જે થાકેલી વચાને શુ ધ અને ઝડપથી હાઇ ેટ કરવામાં મદદ
કરે છે .
q કુદરતી આવ યક તેલ અને કુદરતી પોષક ત વોના અકથી સમૃ ધ િમ ણ સાથે
વચાને તાજગી આપે છે .
q

ી ોમ: સ ફેટ, પેરાબીન, કૃિ મ સુગંધ, ાણીના ડે રવે ટ ઝ, ડટરજ સ,
ોિપિલન લાયકોલ, કૃિ મ રંગ, ાઇઈથેનોલામાઇન અને ખિનજ તેલ.

q આ ઔરાસેન ફેસ િમ ટ એ ડ ટોનરનો ઉપયોગ મેકઅપની એિ લકેશન પહેલા,ં
અથવા પછી અને થાકેલી વચા પર કોઈપણ સમયે કરી શકાય છે .

Paraben, Mineral, GMO
Harmful Chemicals

ીિમયમ મોરો કન
રોઝ વોટર / ટોનર

100% શુ ધ મોરો કન ગુલાબજળ: સંવેદનશીલ વચા સિહત વચાના તમામ કારો માટે કુદરતી ટોનર અને ફેસ િમ ટ તરીકે કાય કરે છે . દૈિનક
વચા ર ેશર તરીકે, વચાની લાલાશ દૂર કરવા અને ઇઝી પીક મી અપ તરીકે કાય કરે છે . ગુલાબજળ પીએચને સંતુિલત કરવામાં મદદ કરે છે ,
વચાને શાંત બનાવે છે અને તાજગી વધારવા માટે જમાં ટોર કરો.

ડૅ ફની સમ યા દૂર કરે છે અને નવા વાળ ઉગાડે છે : ચમકતા અને વ થ વાળ માટે, ખોવાયેલા નમીને ભરવા માટે તેને માથાના
મૂળમાં લગાવો.
સુંદર અને લો ગ હેર માટે શુ ક વાળ પર ે કરો.

તમારા ચહેરા, વાળ અને શરીરને ઇ ટ ટ ેશ કરો :
ગુલાબજળ ઠંડુ છે , તાજુ ં છે અને લાલાશ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે . તેની લોની સુગંધ ખૂબ જ કોમળ અને ન હોય છે . એક નરમ અને કોમળ ગુલાબની સુગંધ જે વાળ અને
વચાને તાજુ ં કરે છે . (કૃપા કરીને ન ધો કે ગુલાબ જળ કુદરતી અ ર, શરીરના ે અથવા સુગંધોનું થાન લઇ સ સે નહ ).

નવીનીકરણ, શાંત અને હાઇ ેટ ગ:
આ ગુલાબજળનો ઉપયોગ િ કન ટોનર અને મેકઅપ ફિન શંગ
રહે છે અને તમારા ચહેરા અને શરીર પર તંદુર ત ચમક આવે છે .

ે તરીકે કરી શકાય છે . આ

ેનો ઉપયોગ કરવાથી ચહેરા અને વચાનો સોજો દૂર થાય છે , નમી જળવાઈ

ગુણવ ાયુ ત વચા (કેર) સંભાળ અને ાહક (કેર) સંભાળ:
અમે તમને પરંપરાગત ઉ પાદનોના તંદુર ત િવક પો દાન કરવા માટે િતબ ધ છીએ, તેથી જ અમે ફ ત સલામત ઘટકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમે બધા માટે િ લન
કીનકેર દાન કરવામાં માનીએ છીએ અને તમને ે ાહક સેવા દાન કરવાનું અમા ં લ ય છે . તમારો સંતોષ અમારી સવ ચ ાધા યતા છે .

કૃિ મ રંગો, થેલેટસ, હાિનકારક રંગો, સુગંધ અને હાિનકારક િ ઝવ ટ સથી મુ ત.

લવંડર
ટેલકમ પાવડર
ઔરાસેન ચ ટંગ વાઈ ડ લવંડર ટેલકમ પાવડર એક વૈભવી, નાજુ ક
સુગંિધત પરફયુમ ટે ક છે જે તમારી વચાને નરમ અને સુગંિધત બનાવે છે .
તે ીિમયમ ટે ક ૅનું સ માંથી બનાવવામાં આવે છે , જે લવંડર અકની
સુગંધથી સમૃ ધ છે . આ ટે કના ૅનું સ શરીરની ગંધને ઢાંકવા માટે,
પરસેવાને શોષવા માટે અને તમને તાઝગીનો એહસાસ કરાવસે. ડેિલકેટ
અને સો ફિ ટકેટેડ, આ રેશમી, અ ા- રફાઇન ટેલકમ પાવડર તમારી
વચાને દવસ દરિમયાન મુલાયમ, શીતળ અને સુગંિધત રાખસે. તે
લવંડરની સુગંિધત તાજગીથી ભરેલા છે અને તેના આવ યક તેલમાં
સુશોિભત લો અને ક તુરી ઉમેરવામાં આવે છે . તેમાં ઠંડકના ગુણધમ હોય
છે તેથી તે પીઠ, બગલ, ંઘ અને છાતી પર ખૂબ જ અસરકારક છે . આ
ટેલકમ પાવડર ના તા અનુભવ માટે, નાન કયા પછી સમ શરીર પર
લાગુ કરો.
q ડેિલકેટ અને સો ફિ ટકેટેડ.
q એક તા

લવંડર સુગંધ સાથે ીિમયમ પરફયુમ ટે ક.

q શરીરની ગંધ દૂર કરી તાઝગી નો એહસાસ કરાવ.ે
q વચાને ઠંડક આપી પરસેવો શોષી લે છે .
q પુ ષો અને

એ વા લુ એ ડ મહાગોની
ટેલકમ પાવડર

ઔરાસેન ટે ક તમને અ યંત મનમોહક સુગંધની સાથે પરસેવા
સામે ર ણ પણ આપે છે . યારે તમને સૌથી વધુ પરસેવો થાય છે
યારે તે શરીરની ગંધને િનયંિ ત કરે છે . તે વચા પરના વધારાના
તેલને શોષી લે છે , તમને ડીઑડરંટ જે વુ ર ણ આપે છે અને
ઉનાળાની સખત ગરમી માટે પરફે ટ સાિબત થાય છે . તેની
મનમોહક સુગંધ એવી છે કે તમે હંમેશા યાં પણ ઓ યાં
બધાના યાનનુ કે બની રહેશો. આ સુગંધ મનમોહક હોવાની
સાથે તમને તા , વ છ અને આ મિવ વાસથી ભરપૂર રાખે છે .
તે તમારી વચા માટે સલામત છે અને લાંબા સમય સુધી સુગંધ
આપે છે .

ીઓ બંને માટે આદશ.

સડલ
ટેલકમ પાવડર
ઔરાસેન ટે ક તમને અ યંત મનમોહક સુગંધની સાથે પરસેવા
સામે ર ણ પણ આપે છે . યારે તમને સૌથી વધુ પરસેવો થાય છે
યારે તે શરીરની ગંધને િનયંિ ત કરે છે . તે વચા પરના વધારાના
તેલને શોષી લે છે , તમને ડીઑડરંટ જે વુ ર ણ આપે છે અને
ઉનાળાની સખત ગરમી માટે પરફે ટ સાિબત થાય છે . તેની
મનમોહક સુગંધ એવી છે કે તમે હંમેશા યાં પણ ઓ યાં
બધાના યાનનુ કે બની રહેશો. આ સુગંધ મનમોહક હોવાની
સાથે તમને તા , વ છ અને આ મિવ વાસથી ભરપૂર રાખે છે .
તે તમારી વચા માટે સલામત છે અને લાંબા સમય સુધી સુગંધ
આપે છે .

એલોવેરા િ કન જે લ
અક પનીય એલોવેરા ને કોઈ પ રચય ની જ ર નથી. તેના ફાયદા ણીતા છે , આ કારણ
ના લીધે તેને ઘરો માં કાયમી જ યા મેળવી લીધેલ છે .
q એલોવેરા ઔષધીય ગુણધમ થી સમૃ ધ છે અને તે વચાને તંદુર ત, સુંદર, ઉ વાન
અને ચમકદાર રાખવા માટે ફાયદાકારક છે .
q વચાને કુદરતી સ દય આપે છે .
q ડ ટ અને શહેરી દૂષણથી વચાને ર ણ આપે છે .
q તે વૃ ધ વ અટકાવે છે .
હાઈ ેટ અને પોષણ - એલો વેરા ધીમે ધીમે તમારી વચાને ચીકણી કયા િવના તમારી
વચાને હાઇ ેટેડ રાખે છે .
એલોવેરા ને ચહેરા, વચા અને વાળ માટે દૈિનક મોઈ ટુરાઇઝર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય
છે . તે પુ ષો અને ીઓ માટે શે વંગ કયા પછી એક મોઈ ટુરાઇઝર તરીકે કામ કરે છે .
તે િવટાિમન A, C, E, B12, ફોિલક એિસડ જે વા પોષક યોથી ભરપૂર છે .
q તે સનબનની સારવાર કરે છે .
q ઘા પર દવા ની જે મ કામ કરે છે .
હેર ફ લ માટે એલો વેરા:
q એલોવેરામાં કેટલાક ોટીયોિલટેક ઉ સેચકો હોય છે જે માથાની ચામડી પર મૃત
વચાના કોષોને રપેર કરે છે .
q તે એક મહાન ક ડીશનર તરીકે કામ કરે છે અને તમારા વાળને િસ કી અને ચમકદાર
બનાવે છે .
q તે વાળ વૃિ ધને ો સાહન આપે છે , માથાની ચામડી પર ખંજવાળ અટકાવે છે , ખોડો
ઘટાડે છે અને તમારા વાળ ને ક ડીશન ગ કરે છે .

ચોકલેટ પીચ
બોડી લોશન

તમારી વચાને ઔરાસેન ચોકલેટ પીચ બોડી લોશન સાથે પે પર
કરો. તે નોન ીિસ છે અને ઝડપ થી એ સોબ થઇ ય તેવી
ફો યુલાથી બનેલું છે , જે થી વચાને ડાણ થી મોઇ ચરાઇઝ કરી
તેનું ખાપ ં દૂર કરી તેને મુલાયમ બનાવે છે . તે પીચ િમ કથી
સમૃ ધ છે , જે વચાના રંગને િનખારે છે . તેમાં કોકો બટર નો પણ
સમાવેશ થાય છે જે કુદરતી રીતે વચાને ડાણ થી
મોઇ ચરાઇઝ કરી તેને નરમ મુલાયમ બનાવે છે . કોકોમાં
એિ ટઓિ સડ સનો સમાવેશ થાય છે જે િત ત, િન વ
વચાને વંત બનાવામાં મદદ કરે છે . તે ઉ ચતમ બાયોએિ ટવ
ઘટકો ધરાવે છે જે હાઈ ેશન ળવી રાખવા, િત ત વચાને
સુધારવા, કૉલાજનને ો સાહન આપવા અને યુવાન ગિતશીલ
વચા માટે એક ટીમ તરીકે કામ કરે છે . આ લોશન આખા દવસ
દરિમયાન હાઇ ેશન આપે છે અને બધી વચા કારો પર સુંદર
રીતે કાય કરે છે .

ઇ ટા લો
કકુ બર બોડી લોશન
ઔરાસેન બોડીલોશન વચાને પોષણ આપી મોઇ ચરાઇઝ રાખે છે અને
તેને બળતરા માંથી રાહત આપી સુકું( ાય) થતા રોકે છે . તે તમારી વચાને
કાકડી ારા ભેજયુકત રાખી પોિષત કરે છે . કાકડીમાં બળતરા અવરોધી
અને ખુજલી અવરોધી ત વો હોય છે તેથી તે એક મોઇ ચરાઇઝર તરીકે
કામ કરે છે . તે વચાને ચેતનવંતી બનાવી વચાની ટે નંગ રોકે છે અને સન
બન ઓછુ ં કરવામાં મદદ કરે છે .
q સુકી વચાને ભેજયુ ત રાખે છે .
q વચાને લો ગ બનાવે છે .
q વચાને પોિષત અને મોઇ ચરાઇઝ કરે છે .

NO

Paraben,
Soap, GMO

લીપ બટર
જે વીક રીતે, હોઠમાં ઓઇલ ંથીઓ હોતી નથી, તેથી હોઠને બા નુકસાનથી સુરિ ત રાખવું જોઈએ જે વા કે સૂય કરણો, ઠંડા હવામાન અથવા બા
વાતાવરણ.
üસો ટ, લ પ અને લો ગ હોઠ માટે.
üહોઠને મોઈ ટુરાઈઝ અને સો ટ બનાવે છે .
üશુ કતાને લીધે િ કન પીલ ગ અટકાવે છે અને મૂળ વચાના લોને ર ટોર કરે છે .
ü ેશ સામ ી (ઇ ે ડએ સ): ઉ ચ ગુણવ ા વાળું શીઆ બટર, ઓગનીક વે સ અને ફળોના અક સાથે સમૃ ધ છે .

NO

Paraben,
GMO,

સુપર િ કન જે લી
શુ ધ પે ોિલયમ જે લી સાથે
ઔરાસેન િ કન જે લીથી તમારી વચાને ફરીથી વંત કરી શકાય છે . આ
100% શુ ધ પે ોિલયમ જે લીથી ભરપૂર છે , જે વચા ર ક તરીકે તમારી શુ ક
વચા ને લાંબા સમય સુધી મોઈ ટુરાઈઝ રાખે છે .

ચારકોલ ફેસ એ ડ બોડી વોશ
ચારકોલ નો ઉપયોગ સદીઓથી ટોકિસ સ, મૃત વચા અને અશુિ ધઓને દૂર કરવા અને સાફ કરવા માટે
કરવામાં આવે છે . તે વચાને ડાણથી સાફ કરે છે અને િછ ો શુ ધ કરે છે . સ ય ચારકોલ વચામાંથી તેલ,
ગંદકી, ધૂળ અને અશુિ ધઓને શોષી લઇ વચાને નરમ, મુલાયમ અને ેશ રાખે છે . તે નીરસ વચાને પોષણ
આપે છે , તૈલીય વચાની સારવાર કરી મૃત વચાને દૂર કરે છે . તે હે થી વચા નો અનુભવ કરાવી વચાને ેશ
રાખે છે . તેની ેશ સુગંધ આખો દવસ સાથ આપે છે .
q એસએલએસ (SLS) અને પેરાબીન ી.
q 100% કુદરતી સ ય ચારકોલ અને આવ યક તેલ ધરાવે છે .
q નીરસ વચાને પોષણ આપે છે .
q તૈલીય વચાની સારવાર કરે છે .
q મૃત વચા દૂર કરે છે .

NO

Paraben, Silicon
GMO, Phosphate

કૉફી ફેસ એ ડ બોડી વોશ
100% કૉફી એ સ ે ટ અને આવ યક તેલ સાથે
ઔરાસેન કૉફી બોડી વોશ વચાને પોિલશ કરીને ર ત પ ર ણને િનયંિ ત કરે છે
અને કોલાજન ઉ પાદનમાં સુધારો કરી વચાને યુવાન અને લો ગ બનાવે છે . તે
નીરસ વચાને સાફ અને શુ ધ કરે છે તથા સે યુલાઇટ અને ેચ મા સના િનશાન
ને ઘટાડે છે , અને એકંદર પોષણ આપે છે . કૉફીમાં રહેલ કેફીન એિ ટઑિ સડ ટનો
સમૃ ધ ોત છે જે સમય પેહલા થતા વૃ ધ વને અટકાવે છે , વચાનો રંગ
એકસરખો કરે છે અને વચામાં રહેલ સો ને ઘટાડે છે . તે વચામાંથી ટોકિસ સ,
તેલ, ગંદકી અને અ ય અશુિ ધઓને શોષી લે છે અને વચાને તંદુર ત અને તા
બનાવે છે . તે વચાની નમી ળવી રાખવા માટે તેને હાઇ ેટ અને પોિષત કરે છે .
આ બોડી વોશ અરેિબકા ઍ સઓ ટક કૉફી અને નાિળયેરના તેલથી ભરપૂર છે જે
વચાને નરમ અને મજબૂત બનાવે છે . આ બોડી વોશનો ઉપયોગ કયા પછી, તમે
દવસ દરિમયાન કૉફીની તાજગીનો આનંદ લઈ શકો છો અને તમારી વચાને
રેશમ જે વી અનુભવી શકો છો. ે પ રણામો માટે તેનો દરરોજ ઉપયોગ કરો.
q એસએલએસ(SLS) અને પેરાબીન ી.
q 100% કૉફી અક અને આવ યક તેલ ધરાવે છે .
q નીરસ વચાને પોષણ આપે છે .
q વચાને એ સફોિલએટ કરી મુલાયમ બનાવે છે .
q સે યુલાઇટ અને ેચ મા સને દૂર કરે છે .
q ડાઈથી સફાઈ અને વચા શુિ ધકરણ કરવાના ગુણધમ ધરાવે છે .
q બધી વચા કારો માટે યો ય.

એ ટાઇ સંગ

સ બોડી વૉશ

ઔરાસેન એ ટાઇ સંગ બોડી વૉશની મનમોહક ખુ બુ તમારા
શરીરની ઇિ યોને ગૃત કરે છે . આ બોડી વૉશ ફળોના અકથી
સમૃ ધ છે , જે તમારા શરીરની ડાઈથી સફાઈ કરે છે . તેમાં
મોઈ ટુરાઈઝર અને ો િવટાિમન બી નો પણ સમાવેશ થાય છે જે
તમને ચો ખી, મુલાયમ અને રેશમી વચાનો અનુભવ કરાવે છે . આ
બોડી વૉશનો ઉપયોગ નાહવામા અથવા શાવરમાં કરી શકાય છે . તે
ભ ય બબ સ બનાવે છે અને તમારી વચાને મોઈ ટુરાઈઝ અને
પોિષત કરે છે . તે વચાને મોઈ ટુરાઈઝ અને કોમળ રાખવા માટે
રચાયેલ છે . તા ફાળોની સુગંધથી સમૃ ધ આ બોડી વૉશ તમને
તાજગીનો અનુભવ કરાવશે.

qમનમોહક ફળોના અકથી સમૃ ધ.
qમૃત વચા કોિશકાઓને એ સફોિલએટ કરે છે .
q ડાઈથી સફાઈ અને વચા શુિ ધકરણ કરવાના
ગુણધમ ધરાવે છે .
qબધી વચા કારો માટે યો ય.

િજ જર એ ડ લેમન
બોડી વૉશ
જે લોકો સ ય વનશૈલી ધરાવે છે તેમના માટે ઔરાસેન િજ જર
એ ડ લેમન એક નવીન બોડી વૉશ છે જે તેમને દવસની શ આત કરવા
માટે ભરપૂર તાજગીનો અહેસાસ કરાવે છે . તેમાં એ ટી બે ટે રયલ ગુણ
હોય છે જે આદુમાં રહેલા એ ટી ઓિ સડ ટ ગુણ સાથે મળીને વચાને
વૃધ વ અને ઇ ફેકશનથી બચાવે છે . આદુ વચાને વ છ, મુલાયમ અને
ખીલ મુ ત રાખવામાં પણ મદદ કરે છે . આદુ અને લ બુ તેના
એ ટીઑ કસડ ટ અને ટો નંગ ગુણધમ માટે ણીતા છે જે વચાને
ચમકતી રાખવામાં ફાળો આપે છે . લ બુમાં એક કુદરતી ઔષધીય ગુણ
હોય છે . યારે વચા ચીકણી બને છે , યારે લ બુ કુદરતી ટોનર તરીકે કામ
કરી વચાને સંતુિલત અને કાયાક પ કરે છે . લ બુ અને આદુની સુગંધ
તમારા દવસને તેજ વી કરશે અને તમારી વચાને મુલાયમ અને પુન:
ઉ ેિજત કરશે.
qએક નાજુ ક સુગંિધત બોડી વૉશ
qમૃત વચા કોષોને દૂર કરે છે .
qસફાઇ અને શુિ ધકરણ ગુણધમ સાથે

એ વા સી મીનર સ શાવર જે લ
(કુદરતી િબ સ સાથ)ે

ઔરાસેન એ વા સી મીનર સ શાવર જે લ મીનર સ
અને
મોઈ ચરાઈઝર િબ સથી ભરપુર છે , જે વચાને મોઈ ચરાઈઝ કરે છે .
આ તમારી વચાને સાફ કરવાની એક આસાન ફો યુલા છે , જે માં માઇ ડ
લી સસ રહેલાં છે . 100% સાબુથી મુિ ત આપે અને pH બેલે સ કરે છે .

વચાને હાઇ ેટ કરે છે .
તૈલી વચાને સાફ કરવામાં મદદ કરે છે .
દવસ દરિમયાન ચહેરાને ેશ રાખે છે .

યુનીસે સ બોડી મી ટ
(ગ ફ ઓસન )
(એ પલ, ચેરી અને એલોવેરા સાથ)ે
ઔરાસેન યુનીસે સ બોડી મી ટ એ સૌથી ડી, ઘાટી અને ઇિ ય ઉ ેજક એવી
ક તુરીના િમ ણમાંથી બનેલ છે . માનવ ઇિ યોમાં સૌથી અસરકારક ાણે ીય
હોય છે . તે લોકો ,જ યાઓ અને ઘટનાઓની યાદોને તા કરે છે . આ બોડી ે
ગુણવ ાવાળા ાકૃિતક ત વોથી અને બોડી તથા મ એમ બંને માટે ઉપયોગી
છે .તે સ ફેટ, પેરાબીન અને થાલેટ મુ ત છે . આ બોડી મી ટ એ લાંબા સમય માટે
સુંગંધ આપે છે . આપને તાજગીભય અનુભવ કરાવે છે .અને વચાને ભેજયુકત
રાખે છે . લોના ત વોવાળા પાણી યુ ત આ બોડી મી ટ જે મુડ બનાવનારી
સુગંધ ધરાવે છે તે વચાને ભેજયુકત, સુંવાળો અને સુગંિધત પશ આપે છે . અને
ઇિ યોની નાવેદાનાને દી ત કરે છે . લાંબો સમય મહેક આપી તમને તાજગી
નો અહેસાસ કરાવે છે .

NO

Paraben,
Gas,GMO

એ પલ

ચેરી
એલોવેરા

પર સ
પુ ષો માટે

ીઓ માટે

યુિનસે સ(બંને માટે)

q ચંચળ - અણધારી- ઉ સાિહત- શાસન કરવા માટે જ મેલા!
q તમને 800

ેની ખાતરી આપે છે . ે ગર સ સેગમે ટ: લ ઝરી

q AURASCEN EDP (Eau De Parfum) અ ય પર યુમ જ ે EDT (Eau De Toilette) છે તેના કરતાં વધુ સાં તા ધરાવે
છે .
q ટોગ
ં અને લો ગ લાિ ટં ગ પર યુમ: AURASCEN EDP એ એક ીિમયમ પર યુમ છે જ ે લગા યાના લગભગ 6-7
કલાક સુધી તેની ે ગર સ રહે છે , જ ે અ ય પર યુમ કરતાં લાંબો સમય ચાલે છે .
q તમારી િદનચયામાં સુધારો કરો: નાન કયા પછી, ડેિસંગ કયા પછી અથવા નાઇટ આઉટ પહે લાં ઉપયોગ કરો.
ે બોટલ, કલા ક બો સ અને અ યાધુિનક પંપ ઉ મ કવરજ
ે આપે છે .
q અમારી કાળ પૂવક તૈયાર કરલી
q અમારી ે ગર સ - બેરીનુ આકિષત િમ ણ , અ બર અને ફલોથી
સમૃ .
ૂ
કોઈ પણ માણસ દે ખાવાની સાથે સાથે તેમાંથી આવતી સુગંધ ારા યા યાિયત કરવામાં આવે છે .
ાર ે કોઈ માણસ
પર યુમનો ઉપયોગ કર ે છે યાર ે તે ઉ સાહપૂવક તેમના પુ ષ વને ઉ ેિજત કર ે છે અને તેમની ઔરાને વધાર ે છે .
સુખદ સુગંધ ળવવી એ મા સારી રીતભાત છે અને પુ ષો, મિહલાઓ અને યુિનસે સ પર યુ સ માટે ની ેણી સાથે ીિમયમ
પર યુમ ા ડનો અમારો ઉ કૃ સં હ તમારી કુ દરતી સુગંધને પૂરક બનાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આ યો છે . પર યુમ અ ય,
અિવ મરણીય અને અંિતમ સંવધન સહાયક હોવાનું કહેવાય છે જ ે માણસ પાસે હોવું જોઈએ. અમા ં પર યુમ તમારી હાજરીને
ભીડ વ ચે અનોખી બનાવે છે .
અમા ં પર યુમ તમને યા યાિયત કરવામાં મદદ કરી શકે છે અને તમારા આ
હોય, અમા ં ીિમયમ-પર યુમ દરક
ે ને આકિષત કરી શકે છે .

િવ ાસમાં વધારો કરી શકે છે . કોઈપણ સંગ

ં ય, ફે શન અને સુગંધ િવશે િવચાર ે છે , યાર ે તેઓ સશ અને ેિરત અનુભવે છે . છે વટે ,
ાર ે ઘણા લોકો સૌદ
ાર ે તમે સારા
દે ખાવ છો, યાર ે તમને સા ં ફીલ થાય છે , દરક
ે યિ
ારા પર યુમને અંિતમ ફે શન સહાયક તરીકે ગણવામાં આવે છે . યિ ના
યુિનક પર યુમને ઘણીવાર તેમના યિ
વના િવ તરણ તરીકે જોવામાં આવે છે . જો તમે પર યુમ વગર ઘરની બહાર નીકળી
શકતા નથી, તો આ પર યુમ તમારા માટે છે .
અણધારી સુગંધનું ઉ ત અથઘટન, ઓરાસેન પર યુમ તમને કોમળતાના તી વાવાજોડામાં લઈ ય છે . શિ શાળી અને
ં
શુ , અમા ં પર યુમ િન યના સારને ગટ કર ે છે . યિ
વનું એક તી નવું પાસું એક શિ શાળી, ઊડી,
અદભુત સુગંધ સાથે
ઉભરી આવે છે જ ે દરક
ે રીતે અિનવાય છે .
AURASCEN PERFUMES એ ભાવશાળી યિ
વ, કુ દરતી લાવ
અને અિનવાય આકષણનું
પુ ષો અને ીઓ માટે લોરલ ઓિરએ ટલ ે ગર સ તમામ સંગો માટે યો ય છે .

િતિબંબ છે .

આમળા હેર ઓઇલ
કાળા અને ચમકીલા વાળ માટે
ઔરાસેન આમળા હેર ઓઇલનો ઉપયોગ વાળ આરો યને ો સાહન આપવા
માટે થાય છે . તે ભારતીય ગુસબેરી ફળોમાંથી કાઢવામાં આવેલ છે , તેને
અંબાિલકા ઓ ફિસનાિલસ પણ કહેવાય છે . આ તેલ વાળને ખરતા અટકાવે છે ,
વાળના િવકાસને ઉ ે ત કરવામાં અને સમય પેહલા વાળને સફેદ થતા
અટકાવવા માટે વપરાય છે .
આવ યક ફેટી એિસ સ ઉપરાંત, આમળા- િવટાિમન C, ફલેવોનોઈ સ,
પોિલફીનોલથી સમૃ ધ છે , અને તેમાં પાણી, ોટીન, કાબ હાઇ ેટ, અ ય
િવટાિમ સ અને ખનીજ પણ મોજુ દ છે .
આ તેલ મા એક મહાન હેર ક ડીશનર જ નઈ, પણ ખોળાની સારવાર
માટેપણ અસરકારક છે .
તમારા વાળના કુદરતી રંગને વધારવા માટે, આ હેર ઓઇલમાં હીના (મહદી)
પણ ઉમેરવામાં આવેલ છે .
✔મજબૂત ✔ લાંબા ✔ ડા

ઔરાસેન હેરવેલ કૂલ કૂલ 13+ ઔષિધઓ સાથે બનાવવામાં આવેલું છે .
તેનો ઉપયોગ વાળ અને શરીરના મસાજ માટે થાય છે .
તબીબી સંશોધન અનુસાર, મસાજ પીડાથી રાહત આપે છે અને તણાવ અને
ચંતાને ઘટાડે છે . ડ ેશનની સારવાર કરે છે ; ઘ સારી આવે છે અને કામચલાઉ
લડ ેશર પણ ઘટાડે છે .
આ તેલ 100% હબલ ોડ ટ છે .
આ તેલ નાયુના અને માથાના દુખાવામાં રાહત માટે ણીતું છે .
તેમાં ઉપિ થત મે થોલ સોજો અને ખંજવાળ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે ;
યારે તેના એ ટી સેિ ટક ગુણધમ ચેપ અટકાવવા મદદ કરે છે ; જુ અને ખોડો
પણ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે .
તે માથાની વચામાં તેલના ઉ પાદનનું િનયમન કરે છે ; વાળને મોઈ ટુરાઈઝ
કરે છે અને વાળની વૃિ ધને ો સાહન આપે છે .
તે ર ત પ ર મણ અને મગજની એકા તા શિ તને પણ ો સાહન આપે છે .
13+ ઔષિધઓ સાથે
નીમ ઓઇલ
એલોવેરા

આલમ ડ ઓઇલ
દીના ના લ

આમળા
અરની

કપૂર

ભૃંગરાજ

જપાપુ પ

િશકાકાઈ

કપાસ ઓઇલ

ચંદન

મહદી

હેરવેલ
કૂલ કૂલ

ડૅ ફ કં ોલ
હેર ઓઇલ

ઔરાસેન ડૅ ફ કં ોલ હેર ઓઇલ આવ યક તેલ સાથે
સમૃ ધ છે જે વાળમાં થતા ડૅ ફના હુ મલાને િનયંિ ત
કરવામાં અસરકારક રીતે કામ કરે છે .લીમડાના તેલ સાથે
બનેલું આ ઓઇલ ખોપરી ઉપરની ચામડી દૂર કરે છે . તે
તમામ કારની વચા અને પુ ષો તથા ીઓ બંને માટે
યો ય છે .

નીમ (લ બડો)

કોકોનટ (કોપ ં)

આલમ ડ હેર ઓઇલ

ઔરાસેન આલમ ડ (બદામ) હેર ઓઇલ વાળને પોષણ આપી તેને
મજબૂત બનાવે છે . હેરફોલ ને અટકાવે છે અને િત ત વાળની સારવાર
માટે ે છે .થોડુંક જ તેલ વાળને રેશમી અને ચમકીલા બનાવે છે તથા તેને
પોષણ આપે છે .તે િવટાિમન E અને A સાથે સમૃ ધ છે , જે વાળની વચા
અને વાળના વા ય માટે ખુબ સરસ છે .તે વાળમાં ખોડો, બે મોડા વાળા,
વાળની શુ કતાને રોકવામાં મદદ કરે છે .

કોકોનટ અને
એલોવેરા હેર ઓઇલ
વાળ અને વચામાં તેલ લગાડવું એ એક ાચીન અને પરંપરાગત
પ ધિત છે , જે વાળની ગુણવ ા અને શિ ત સુધારવામાં મદદ કરે
છે .
"તમારા વાળ કુદરતી રીતે લાંબા, ડા અને ઝડપી વધારવા માટે
ઔરાસેન કોકોનટ અને એલોવેરા તેલ નો ઉપયોગ કરો.
કુદરતી રીતે નાિળયેરના તેલમાંથી મળતા િવટાિમન અને
આવ યક ફેટી એિસડ વાળની વચાને પોષણ આપે છે .
એલોવેરા પણ વાળ માટે ઘ ં ફાયદાકારક છે .
તે વાળની વચા પાર થતા ખોડા અને ખંજવાળને અટકાવે છે
અને ઈલાજ પણ કરે છે . તે વાળ ને ચમકીલા બનાવે છે અને તેના
િવકાસમાં પણ મદદ કરે છે .
વધુમાં, એલોવેરા તંદુર ત વાળ માટે જ રી તમારી વચા ઉપરની
ચામડીની pH ળવી રાખવામાં મદદ કરે છે . "

એલોવેરા

કોકોનટ (કોપ ં)

આગન એ ડ ટી- ી
હેર ઓઇલ
ઔરાસેન આગન એ ડ ટી- ી હેર ઓઇલ ખરતા વાળની
સમ યા માટે આદશ છે જે વાળનો જ થો વધારવામાં મદદ
કરે છે .આ તેલ બધા ાકૃિતક તેલો અને પોષણ આપતા
કુદરતી ત વોથી બનેલું અમા ં ભાવશાળી િમ ણ છે જે
ખરાબ થયેલા વાળને સુધારવામાં ખુબ અસરકારક છે . અને
સાથે સાથે તે આપના વાળને મજબૂતાઈ દાન કરે છે .તે
વાળને મો ચરાઇઝ કરી િહલ કરવામાં, ખરતા વાળ
અટકાવવામાં અને તાળવાની સુખી વચા માટે ખુબ
અસરકારક સાિબત થયું છે .તે તંદુર ત અને મજબુત વાળનો
જ થો વધારી વાળને ચમકદાર બનાવે છે .
ચીકાશિવનાનું
ખરતા વાળ અટકાવનાર
મૂળ થી ટોચ સુધી પોષણ

આગન

ટી- ી

૧૮ હ સ હેર ઓઇલ

NO

Paraben, GMO
Mineral

૧૮ હ સ

૧૮ હ સ

હેર ઓઇલ મૂળ સાથે

તે ખોપરી ઉપરની ચામડીને ઠંડુ કરવામાં મદદ કરે છે ,
એ ટીડે ફ, મૂથ અને મેનેજ કરવા યો ય વાળ આપે છે

તલ

બદામ

પરમપરાગત ઔષિધ
ફો યુલા છે જે

આમળા

આગન

ખરતા વાળ, બે મોડાવાળા વાળ અને
આંખોમાં થતા ઇરીટેસન માટે વપરાય છે .

કોપ ં

તુલસી

મીનરલ મુ ત,
૧૮ જુ દા જુ દા કારની ઔષધીઓ સાથે
સુંવાળા અને યવિ થત વાળ

ા ી

પેપેરમ ટ

ઓિલવ

લીમડો

લ વંગ

લેમન ાસ

ં
મહદી

રોઝમેરી
અરીઠા

ઔરાસેન મીનરલ મુ ત ૧૮ ઔષધીઓનું બનેલું વાળનું તેલ એ માથાને
આરામ આપવા વપરાય છે ,તે મગજને ઠંડક આપી, ખોડા ને અવરોધી
સુંવાળા, અને સારા યવિ થત વાળ આપે છે . તે એક પરંપરાગત િસ ધ
ફોમુલા છે . જે ખરતા વાળ માટે, બે મ ઢાવાળા વાળ માટે અને કસમયે વાળ
સફેદ થવા જે વી સમ યાઓ તેમજ આંખોના બળતરા માટે ઉપયોગમાં
લેવાય છે .
મીનરલ મુ ત
૧૮ જુ દા જુ દા કારની ઔષધીઓ સાથે

મેથી

િશકાકાઈ

સુંવાળા અને યવિ થત વાળ

િ મન
હેર ઓઇલ
✔િચપ િચપ વગરનું હેર ઓઇલ
✔મુલાયમ અને ચમકદાર વાળ માટે
િ મન તેલ વા રોધી ગુણ ધરાવે છે . તે માથાની ચામડીને
અલગ અલગ વા ઓના આ મણ થી બચાવે છે , ખાસ કરીને
ખોળાથી. િ મન ઓઇલ વાળને મોઈ ટુરાઇઝ કરવાનો ગુણ ધરાવે
છે અને તેની સુગંધ કોઈ પણ કારના તણાવથી રાહત આપે છે .
તમે વાળને ધોયા પછી પણ મીનની સુગંધ નો અહેસાસ કરી શકો
છો.આ તેલ વાળના મૂળને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે , જે થી
વાળને મજબૂતાઈ મળે છે અને તે ઓછા તૂટે છે .
એક સુગંધીદાર નાન લેવા માટે તમારા નાનના પાણીમાં િ મન
તેલના થોડા ટીપાં નાખો, જે તમારી ચામડીને નરમ અને મુલાયમ
બનાવશે.

એ ટી જ હેર સીરમ
( મૂથ એ ડ શાઇન)

ઔરાસેન એ ટી જ હેર સીરમ જોજોબા અને મેકેડેમીઆ સાથે
સમૃ ધ છે જે વાળને નરમ અને ચળકતા બનાવે છે . તે વાળને
નરમાશથી સાફ કરે છે અને વાળના પીએચને સંતુિલત કરે છે ,
વાળમાં ભ ગડા થતા અટકાવે છે , કુદરતી ચમક પુન થાિપત કરે છે .
q મેકેડેમીઆ તેલ વાળને ઠંડા હવામાનથી સુરિ ત કરે છે .
q જોજોબા તેલ ચમક અને નરમાઈ ઉમેરે છે .
q વાળને ચીકણાં કયા વગર મોઇ ચરાઇઝ કરે છે .

જોજોબા

મેકેડેમીઆ

બીઅડ ોથ ઓઇલ
કુદરતી ઘટકો સાથે સમૃ ધ
દાઢી વૃિ ધને ો સાહન આપે છે .
તે દાઢીને ક ડીશન ગ કરે છે , મુલાયમ બનાવે છે અને મોઇ ચરાઇઝ કરે છે .
²સમ

દવસમાં વચાને મોઇ ચરાઇઝ અને સુગંિધત રાખે છે .

²ઔરાસેનનું બીઅડ ોથ ઓઇલ વાળને મુલાયમ , ઘ ટ અને તંદુર ત બનાવે છે .
²દાઢીને પોષણ આપી તેને મજબુત કરી વધારવામાં મદદ કરે છે .
²વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે અને તેને સફેદ બનતા અટકાવે છે .
²િનયિમત રીતે લગાડવાથી , તમારી દાઢીને નરમ, ચમકદાર, તંદુર ત અને
ભરાવદાર બનાવે છે .

બદામ

ઓિલવ

લીમડો

એલોવેરા

સૂરજમુખી

હેર વે સ
પુ ષો માટે

એસ એલ એસ /પેરાબીન ી
હેર ટાઇલ માટે ઉ મ
ટલ લીઅર જે લ
ઔરાસેન હેર વે સ
ટલ જે લ ટેકનોલો સાથે બનેલું છે જે
સરળતાથી તમારા વાળમાં વેશી શકે છે અને તેને વધુ યવિ થત
બનાવે છે . એકવાર વાળ પર લગા યા બાદ વાળમાં તેની પકડ રાખી,
વાળને લાંબા સમય સુધી ળવી રાખે છે . તે તમારા વાળને નુકસાન
પહ ચા યા વગર વાળની ટાઇલને લાંબા સમય સુધી સુરિ ત રાખે
છે .કુદરતી કિ ડશનર તરીકે કાય કરે છે અને વાળને નરમ, મુલાયમ,
નોન- ટીકી, ચમકદાર અને મજબૂત બનાવે છે .

લાંબા સમય સુધી વાળને પકડી રાખે

શે પૂ િવથ
કિ ડશનર
(સુકા અને ખરાબ વાળને સુધારવા માટે)

બી શે પૂ જે િસ થેટીક સ ફેટ ધરાવે છે તેની જ યાએ આ
ઔરાસેન શે પૂ લીલા છોડ આધા રત ત વો ધરાવે છે આ
શે પૂ ટી- ી તેલ ધરાવે છે જે માં વા ં અવરોધક, ગ
અવરોધક અને જુ ં િનયં ણ ત વો હોય છે .તે વચાનું ખૂજલી
સામે ર ણ કરે છે .આ શે પૂ ખોડા માટે ખુબ સા ં છે , કેમ કે
ટી- ી એ ખોડાની સામે ર ણ પૂ ં પાડવામાં ખુબ અસરદાર
હોય છે . આ શે પૂ સોયા ોટીનનું િમ ણ ધરાવે છે . જે
તમારા વાળના પી-એચ મૂ યની સાચવણી કરી તેને સાફ કરે
છે . વાળના રંગને સાચવે છે .

સોય ોટીન

ટી- ી

દૈિનક શે પૂ
િવથ કિ ડશનર
લીમડો

આગન

શીઆ બટર

(આગન અને શીઆ બટર સાથ)ે

તુલસી
આ ઔરાસેન શે પૂ શીઆ બટરનું િમ ણ ધરાવે છે , જે વાળ અને
માથાની વચાને સંતુિલત કરે છે અને વજનમાં હળવું એવું
આગન તેલ વાળની ચમક સાચવે છે .
જે તમારા વાળને રેશમી અને સુંવાળા બનાવી તમારા વાળના
ાકૃિતક વળાંકોને સાચવી રાખે છે .
q વાળ અને માથાની વચાને સંતુિલત કરે છે અને વાળની ચમક
સાચવે છે .
q તમારા વાળના કારને સાચવીને ભીના અને સુંવાળા રાખે છે .
q ખરાબ વાળને સુધારે છે .

એ ટી ડૅ ફ શે પૂ

આ ઔરાસેન શે પૂ એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આ યું છે
જે ખોડાની મુિ ત અપાવવામાં મદદ કરે છે અને તેને ફરી
ઉ પ ન થતો અટકાવે છે .આ શે પૂ ખોડા સંબિધત
સમ યાઓ જે વી કે સુકાપ ં, લાલાશ,ચળ આવવી
વગેરેનો પણ ઉપચાર કરે છે . તે વાળ અને તાળવાની
ચામડીની તંદુર તી સાચવી રાખવામાં મદદ કરે છે .આ
ખોડા અવરોધી શે પૂ નરમાશથી ખોળાને દુર કરી
વાળના મૂળને પોષણ આપી મજબૂતી બ ે છે .

લીમડો

એલોવેરા

સીતાફળના બીયા

મૂથ એ ડ શાઇન શે પૂ
(કેરાટીન ોટીન સાથ)ે

કેરાટીનના ત વો સાથે આ ઔરાસેન શે પૂ વાળ માટે જ રી
ોટીન પૂ ં પાડે છે જે સમયની સાથે ઓછો થઈ ગયો હોય છે .
તે લાંબા ગાળા માટે તમારા વાળની ડાઈ ,મજબુતી અને
સુંદરતા િનિ ચત કરી આપે છે .કેરાટીનનો એક અગ યનો
લાભ એ છે કે તે વાળને સુંવાળા બનાવે છે જે થી તેમને
ઓળવાનું સરળ બની ય છે .ખાસ કરીને જે મના વાંક ડયા
વાળ છે તેમને આ ખુબ ઉપયોગી છે .વાળ વધુ સુંવાળા અને
લચીલા બનતા હોવાથી સહેલાઇથી મરોડી જતા નથી.

કેશ ચેતન શે પૂ

અરીઠા અને ભૃંગરાજ ાકૃિતક ત વો છે જે વાળની વૃિ ધમાં, તેને
ખરતા અટકાવા અને ખોળામાં મદદ કરે છે .
તે ટાલ થતી પણ અટકાવે છે .

q ડા, મજબૂત વાળ માટે- વાળ ને મૂળથી મજબૂત કરે છે
q વાળ ખરવા સામે ર ણ આપી તૂટતાં અટકાવે છે
q દૈિનક વપરાશ સાથે વાળની ખરવાની સમ યાઓ અટકાવે છે .

અરીઠા

ટી હેર કેર શે પૂ
q આ શે પૂના હાઇ ેટ ગ િમ ણ તમારા વાળને મોઇસટૂરાઇઝ,
ચમકદાર, નરમ, સ દય, શુ ધ અને સરળ રાખવામાં મદદ કરે છે .
qતેની િવશેષ ફો યુલા તમારા વાળને તાકાત અને મજબૂતી આપે છે
જે તમારા વાળ ને હાઇ ેટ કરી તેનું સંતુલન ળવી રાખે છે .
સૂકા વાળમાં નમી પુનઃ થાિપત કરે છે .
વાળને નરમ અને મુલાયમ બનાઈ રાખે છે .
ઔરાસેન ટી હેર કેર શે પૂ ફળોના િમ ણથી સમૃ ધ છે જે ડાણથી
વચામાં પોષણ આપે છે તથા મોઇસટૂરાઇઝ કરે છે . જયારે તમે આ
શે પૂથી વાળ ને વોશ કરો છો, યારે તમારા વાળમાં રેશમ જે વું મૂથ,
િસ કી અને સો ટ ફીલ થાય છે .

ા

નારંગી

કેરી

ઓિલવ

ભૃંગરાજ

હેર વેલ શે પૂ

આ શે પૂનો દૈિનક ઉપયોગ તમને ખંજવાળથી રાહત
આપે છે અને લ બુમાં રહેલ િવટાિમન C વાળને
મજબૂત બનાવે છે .
q ખોડો િનયંિ ત કરવા માટે મદદ કરે છે .
q કે પ ઉપરની ચામડીને ચેપથી બચાવે છે .

લ બુ

કોપ ં

રોઝમેરી

મ ટી િવટામીન
હેર કંડીશનર
બધા કારના વાળ માટે
(સન લાવર અને શીઆ બટર સાથ)ે
ઔરાસેન મ ટી િવટામીન હેર કંડીશનર તમાર વાળની લટોને
સુંવાળી બનાવી તેને ચમકદાર અને રેશમી બનાવે છે . તે વાળ ને
મજબૂતાઈ આપી વાળને તૂટતા અને ખરતા બચાવે છે . વાળનો ભેજ
ળવી રાખે છે . અને વાળને હમેશા મોઈ ચરાઈઝ રાખે છે .
િવટામીન-સી, બી જે વાકે બાયોટીન અને નીયાસીન (િવટામીન બી૩) જે વાળ ના જ થા માટે ખુબ જ રી મનાય છે અને તે વાળની
તંદુર તીની ળવણી કરી તેને જ રી પોષણ આપે છે .

શીઆ બટર

સૂરજમુખી

હે ડવોશ એકવા સી-સો ટ

ઔરાસેન એકવા સી સો ટ હે ડવોશ હાથની મૃત અને ઝાંખી વચા
દુર કરી તેને યુવાન દેખાવ દાન કરે છે અને વચાને ચમકદાર, સુંવાળી
અને તાજગીસભર બનાવે છે .

સોપ/ પેરાબીન ી

ચોકલેટ હે ડવોશ
ઔરાસેન ચોકલેટ હે ડવોશ એ કુદરતી રીતે ા ય લેિ ટકએસીડ અને
ખાસ ત વોના િમ ણ માંથી અજોડ ફોમુલા વારા તૈયાર કરવામાં
આ યું છે .જે આપના હાથમાંથી ગંદકી, ચીકાશ અને વા ઓને
દુર કરે છે . લેિ ટક એસીડ એ વચાના કુદરતી ભેજની ળવણી
યા નો મુ ય ભાગ છે .જે વચાના કુદરતી ભેજને ળવી
રાખવાની
યાને ઉ ેિજત કરે છે . જે નરમ ભેજયુકત અને યુવાન
વચા દાન કરે છે અને સાથે સાથે સામા ય કારના વા ઓને
મારવામાં સ મ છે .
એક વારના ઉપયોગથી થોડી સેક ડમાં ૯૯.૯ % બે ટે રયા નો
સફાયો થઇ ય છે .
બે ટે રયાને મારી આપના હાથની વચાને ર ણ આપે છે .

લીયર હે ડવોશ
આ ઔરાસેન હે ડવોશ લીમડાના ત વો ધરાવે છે , જે વચાને
સુકાપ ં અને બળતરાથી રાહત આપે છે . એ ઝેમા માટે લાભદાયી
છે અને વચાને પયાવરણીય દુષણથી બચાવે છે . તે ગ અવરોધી
અને વા અવરોધી હોવાથી વચાની િ થિત થાપકતા વધારે
છે .તુલસી એ ઉ મ કારનું એ ટીસેિ ટક અને એ ટીબેકટેરીઅલ છે
જયારે દીનો એ ઠંડક અને તાજગીનો અનુભવ કરાવે છે . જે સુકી
અને બળતરા વાળી વચાને સુંવાળી અને ઠંડી રાખવામાં મદદ કરે
છે કુંવારપાઠું એ નરમાઇથી હાથને સાફ કરી તેને નરમ અને સુંવાળા
બનાવે છે અને હાથમાંથી બે ટે રયા અને કચરો દુર કરે છે .

એલોવેરા

તુલસી

લીમડો

હે ડવોશ ર ફલ પેક
હે ડવોશ એકવા સી સો ટ

ચોકલેટ હે ડવોશ

લીયર હે ડવોશ

ડીઓ ૅગરંટ સોપ (સાબુ)
ઔરાસેન ડીઓ સોપ શરીરની ગંધ બહાર ખચે છે , લોકેજ અને ખીલ દૂર કરે છે . શુ ક અને િન તેજ વચાને ગ ધરિહત કરી વચાની અશુિ ધઓને
સપાટી પર લાવે છે .
એ ટીબે ટે રયલ અને ડઓડોરે ટ ઓઇલનુ િમ ણ બોડી ગંધને તેના ટ-ટોિ સન અને બે ટે રયાથી ર ણ આપે છે . આ સાબુથી નાનની મ
માણો.
તમારા શરીરની ગંધને િનયંિ ત કરવા રોજ સવારે બગલ, ંઘ અને આખા શરીર પર આ સાબુનો ઉપયોગ કરો.

qતમામ કારની ચામડી માટે યો ય છે , ખાસ કરીને િપગમે
qતમે આખો દવસ તાજગી અનુભવશો.

ટ અને વધુ પરસેવાવાળા ભાગોમા.

નૅચરલ સડલ અને મુલતાની
સોપ (સાબુ)
આ ઔરાસેન સાબુ મુલતાની માટી અને ચંદનથી સુવાિસત છે .આ સાબુ ચ દનની મીઠી બ સિમક લાકડાં જે વી સુગંધ આપે છે અને તમારી
ચામડીની યુવાન કૃિતને સાચવે છે અને તેને િનખારે છે . તે તમારી ચામડીનું ર ણ કરે છે અને તમને યુવાન દેખાવ આપે છે . તે તા કક રીતે તમારી
વચાના કોશો અને શરીરની પેશીઓના સંકોચનનું કારણ બને છે . મુલતાની માટીમાં ઓઇલ શોષણ, સફાઇ અને ટો નંગ કરે તેવા ત વો છે . આ સાબુ
તૈલીય અને ખીલ-સંવેદનશીલ વચા માટે યો ય છે .આ સાબુમાં કીન-હાઇ ે ટંગ અને કીન- લૅ રફા ગ ગુણધમ છે . તે િમ કારની વચા માટે
યો ય છે . આ સાબુને કુદરતી ઘટકોમાંથી બનાવવામાં આવે છે જે વચાના કુદરતી મોઇ ચરને દૂર કયા વગર ધીમેધીમે ગંદકી, તેલ અને દૂષણને દૂર
કરે છે .

િ મીયમ પંચગ ય
સોપ (સાબુ)

ઔરાસેન િ મીયમ પંચગ યમાં પાંચ મહ વના ગૌઉ પાદનો છે જે મ કે (ગૌમુ , ગાયનું દૂધ, ગાયનું છાણ,
ગાયનું ઘી અને દહ ) પંચગ ય શરીરને શુ ધ કરે છે અને
રે ડયેશન, દૂષણ અને ચેપથી આપણા શરીરને બચાવે પણ
છે . તે કીન ડલી, ઇકો ે ડલી અને િબનહાિનકારક સાબુ
છે . સાબુમાં હાજર ઔષિધ બે ટે રયાને મારી નાખે છે અને
આપણા શરીરના ર ત વાહમાં સુધારો કરે છે .તે ચહેરા પર
લો લાવે છે અને વચાના રંગને િનખારે છે .

નૅચરલ પેટ સ
આયુવ દક સોપ (સાબ)ુ
ઔરાસેન આયુવ દક કુદરતી પાંદડીઓનો સાબુ રસાયણોનો ઉપયોગ
કયા વગર તા અને આરો ય દ રહેવાની ે રીત છે . આ આયુવ દક
સાબુમા વચાને પોષણ માટે કોપરેલ, વચાને ચુ ત બનાવવા આદુનો
અક, સફાઇ માટે િલ બુના ઠિળયાનુ તેલ અને ખીલ, લેકહે સ અને
અ ય ખામીઓ ઘટાડવા માટે નારંગીના તેલનો ઉપયોગ થયો છે .આ
આયુવ દક સાબુમાં કૃિતના કુદરતી ગુણો રહેલા છે જે તમારી વચાને
પોષણ આપે છે અને તેના હી લંગ અને તણાવમુિ તમા પણ મદદ કરે છે .
q વચાના ચેપને અટકાવે છે .
q લૅકહે સ, ખીલ, ખંજવાળ અને અળાઇ જે વી સમ યાઓથી
વચાને ર ણ આપે છે .
q શરીરની ગંધને િનયંિ ત કરે છે .
q વચા શુિ ધ અને વાળ માટે સલામત અને અસરકારક છે .

યુથ લ ઓરજ, કેસર એ ડ
સડલ સોપ (િ લસ રન સાબુ)
આ ઔરાસેન સાબુ કેસર, ચંદન અને નારંગીની છાલના ગુણોથી
સમૃ ધ છે , આ િવિશ ફેિશયલ સાબુ તમારી વચાને ડાણથી શુ ધ
કરે છે અને ખીલ અને િપગમે ટશન માકસ દૂર કરે છે . તેમા રહેલા
સ ીય ફળોનો અક ચમક દાન કરે છે અને તમારા ચહેરાની વચાને
તંદુર ત અને લો ગ રાખે છે .
સડલ ઓઈલ (ચ દન) : કોમળ અને નરમ વચા માટે. તે વચાને ઠંડક
આપે છે અને ખીલ અને ચકામા રોકે છે .
કેસર : વચાનો રંગ િનખારે છે , કાળા ડાઘ દૂર કરી વચાને લો આપે
છે .
નારંગીની છાલ: િવટાિમન-સીનો સમૃ ધ ોત, એક શિ તશાળી
એ ટીઑ કસડ ટ. વચાને લો ગ બનાવે છે અને આંખ નીચેના
કાળા કુંડાળા ઘટાડે છે .

ઓ રજનલ "કેસર ગોટી"
(ખીલ િતરોધ ગુણો સાથ)ે

ઔરાસેન કેસર ગોટી નોમલ વોશથી જ તમારી વચાને ચમક આપે
છે . તે તમારી ચામડીને મોઇ ચરાઇઝ કરી દવસે- દવસે મુલાયમ
બનાવે છે . તે વધારાનું તેલ દૂર કરે છે , ખીલ અને ઍ ને િનયં ણમાં
મદદ કરે છે . તે ખાસ કરીને ઍ ને- ોન અને તૈલીય વચા માટે
બનાવાયો છે . તેનો ઉપયોગ કયા પછી તમે તાજગી અનુભવોશો
અને તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહે છે . તે દરેક નાન પછી તમારા
શરીરને દુગ ધરિહત બનાવે છે . િનયિમત ઉપયોગ કયા પછી તેના
કુદરતી ઔષધો તમારી વચાની સમ યાઓ દૂર કરે છે . તે શરીરને 24
કલાક માટે ઊજવાન રાખે છે અને અ ા-વાયોલેટ કાશથી વચાને
બચાવે છે .

મોસ-ગો નેચરલ રીપેલ ટ ઓઇલ
મો કીટો રીપેલ ટ િલિ વડ રોલ ઓન
100% ગેરંટી
રસાયણો વગર
બાળકો માટે સલામત
બધા વય જૂ થો માટે સલામત
100% નેચરલ ( લા ટ આધા રત)

મોસ-ગો એ મ છર ભગાડનાર કુદરતી તેલ છે . તે તમા ં અંગત અંગર ક છે જે તમને મ છર અને મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયા વાયરસ જે વા
અ ય રોગોથી સુરિ ત કરે છે .
અમે મારવામાં માનતા નથી, તેથી અમારા ઉ પાદનો ાકૃિતક ઘટકોનો ઉપયોગ કરી મ છરને દૂર ભગાડે છે , જે મ કેલવંડર તેલ

નીલગીરી તેલ

મ છર આ કુદરતી તેલથી ભાગી

ય છે .

સી ોનેલા તેલ

લેમન ઘાસ તેલ

િનમ(લ બડાનુ)ં તેલ

તેમાં શામેલ નથી- નુકસાનકારક કેિમક સ
- DEET (રાસાયિણક ઘટકો કે જે અ ય રીપેલ ટમાં સામેલ છે )

બધા વય જૂ થો (બાળકો સિહત) માટે સલામત, તેનો ઉપયોગ વચા પર કોઈ ભય િવના સીધો કરી શકાય છે ! ઇ ડોર અને
આઉટડોર વૃિ ઓ માટેનો તમારો આદશ સાથી.
- 8 કલાક સુધી અસરકારક.
- કોઈ હાિનકારક રસાયણો નથી.
- સુખદ સુગંધ.
- બાળકો માટે સલામત, ઇ ડોર અને આઉટડોર માટે યો ય.
- મ છરોથી સુરિ ત અને કુદરતી સંર ણ.
- ટીકી અથવા ચીક ં લાગતું નથી.
- પાક, કે પંગ, હાઇ કંગ અથવા પ રવાર સાથે વાડામાં આરામ કરતી
વખતે ઉપયોગ કરો.

કેવી રીતે વાપરવું:

મોસ-ગો રોલ-ઓન ની મદદ સાથે વચા અથવા કપડા પર નેચરલ રીપેલ ટ તેલ લાગુ કરો.

ગુગAgarbatti
લ અગરબ (ી Incense
(ઈનસે સ Stick)
િ ટક)
Gugal

બગીચા
અગરબ ( ીIncense
(ઈનસે સStick)
િ ટક)
Gugal
Agarbatti

અગરબ ી ભારતીય સં કૃિ નો એક ભાગ છે અને આયુવદ માણે તે સુગંધ ફેલાવે છે , જે મે ડકલી ફાયદાકારક છે . તે
હવાને વ છ કરી એક સુગંધીમય વાતાવરણ બનાવે છે .

મહ વના ફાયદા:
યાન કેિ ત કરવામાં મદદ પ

કોિ ફડ સને બુ ટ કરે

કુશળતા વધારે

ઇ ફે શનને દૂર રાખે

મો ટવેશનનું કામ કરે

માથાના દુખાવામાં રાહત આપે

ડસઇ ફેકશન સેનીટાઇઝર

ે
િલિ વડ / જે લ
શુ કતા વગર વચાને મુલાયમ રાખે

ઔરાસેન ડસઇ ફેકશન સેનીટાઇઝર ે અસરકારક રીતે સખત
સપાટીઓને જં તુમુ ત કરે છે , સાથે સાથે સોફા, ગાદલા, ઓિશકા
અને વધુ નરમ સપાટીને પણ સાફ કરે છે .

ઔરાસેન ડસઇ ફે ટ ટ ે ઘરની આસપાસ છુ પાયેલા હાિનકારક બે ટે રયા
અને વાયરસને મારી નાખે છે . િન ણાંત મુજબ, ઔરાસેન ડસઇ ફે ટ ટ
ેથી 99.9% બે ટે રયા મરે છે . સામા ય / સાવજિનક િવ તારોમાં ઉપયોગ
માટે યો ય છે યાં સૂ મજં તુઓ સૌથી વધારે મા ામાં વસે છે .
ઉ પાદન જવાબદારી:
- હે ડ એ ડ સરફેસ ે સેિનટાઇઝર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે .
- ડ સંપક સપાટીઓ માટે ઉપયોગી.
- ઝડપી 30 સેક ડમાં કીટા ઓને માર.ે
- મ ટી સપાટી કામગીરી.
- ગુણવ ા ગેરંટી.

યાં ઉપયોગ કરવો?:

લેપટોપ

ચાવીઓ

દરવા ના હૅ ડલ

એ કેલેટર
હે ડરેલ

િમ ટોમાં 99.9% જં તુઓ / બે ટે રયા / વાયરસને મારી નાખે છે .
- કોરોના વાયરસને પણ મારે છે .
- ઔરાસેન વા નાશક ે - તમને અને તમારા પ રવારને હાિનકારક
બે ટે રયા અને વાયરસથી સુરિ ત કરે છે અને દુગધ દૂર કરે છે .
- તમારા ઘરને સુગંિધત બનાવે છે .
આ ે એક નોન ઈ રટે ટંગ ર ેશ ગ હે ડ એ ડ સરફેસ સેિનટાઇઝર ે છે જે
સંપક પર ગંદા કીટા ઓને મારી નાખે છે . તે જં તુઓ, બે ટે રયા અને વાયરસ
વગેરેને અસરકારક અને ઝડપથી મારે છે .

િલ ટ બટન અને
સામા ય િવ તાર

મમાં વજન

એટીએમ અને રોકડ
અને કાડ સિહતના
તમામ પૈસા

કાર

ટોઇલેટ સીટ,
વોશ મ

સામા ય થળોએ કેટલાક
ફ નચર અને બેસવાના ે

Be Healthy

િ ટિવઆ ો સ

100% નેચરલ સુગર
ર લેસમે ટ

કેલરી

કૃિ મ ઘટકો

ખાંડ(સુગર)

િ ટિવઆ લા ટમાંથી બનાવેલ ટીપાં( ો સ), જે નો વાદ ખાંડ જે વો
હોય છે .
દૈિનક ઉપયોગ માટે સલામત, બાળકો માટે સલામત.
તમે િ ટિવઆ સાથે કુક અને બેક કરી શકો છો.
બોટલ દીઠ આશરે 600 ટીપાં( ો સ).
100% શાકાહારી.
1 ોપ ખાંડ કરતાં 300 ગ ં મીઠું છે .

િ ટિવઆ એ કુદરતી વીટનર અને ખાંડનો અવે
પેરા વેનું છે .

100% શેરડીની ખાંડનું એક કુદરતી ર લેસમે ટ છે , તેથી તેને ચા, કોફી, દહ , લ સી, સો ટ ં સ,
મીઠાઈઓ, તમારા દૈિનક ભોજન વગેરે જે વી િવિવધ વાનગીઓમાં ઉમેરી શકાય છે .
તે તમારી સવારની કોફી અને ચા માટે યો ય છે .
અ ય વીટનસથી િવપરીત, તેમાં કૃિ મ વીટનસ જે વા કે એ પાટમ, સુ ોલોઝ અને લે ટોઝ જે વા
રસાયણો શામેલ નથી.
ે વા દ િ ટિવઆ વાહી ડાયાિબટીસ/ મોટાપા અને કીટો માટે યો ય છે .
આરો ય-સભાન, ડાયાિબટીસ અને વજન-સભાન લોકો માટે ભલામણ કરેલ.

છે જે િ ટિવઆ રેબાઉ ડઆના છોડની

િતના પાંદડામાંથી ઉતરી આવે છે , જે મૂળ ાિઝલ અને

સ ય સંયોજનો ટીવીઓલ લાયકોસાઇ સ (મુ ય વે ટીવીયોસાઇડ અને રેબુડીયોસાઇડ) છે , જે માં ખાંડની મીઠાશ 50 થી 300 ગણી હોય છે , તે
ગરમી-િ થર, પીએચ-િ થર અને ફરમે ટ િવરોધી છે . માનવ શરીર િ ટિવઆ લાયકોસાઇ સનું ચયાપચય કરતું નથી, તેથી તેમાં કૃિ મ વીટનસ જે વી
શૂ ય કેલરી છે . િ ટિવઆ ખાંડ કરતાં ધીમી શ આત અને વાદની લાંબી અવિધ ધરાવે છે .
ડ એ ડ ટવ અથવા આહાર પૂરવણી તરીકે િ ટિવઆ કાનૂની િ થિત દેશ-દેશમાં બદલાય છે . યુનાઇટેડ ટે સમાં, ઉ ચ શુ ધતાવાળા િ ટિવઆ
લાયકોસાઇડ અકને 2008 થી સામા ય રીતે સલામત ( આરએએસ) તરીકે મા યતા આપવામાં આવી છે , અને ખા ઉ પાદનોમાં મંજૂરી છે
યુરોિપયન યુિનયન વારા 2011 માં િ ટિવઆ એ ડ ટ સને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, યારે પાનમાં િ ટિવઆ સદીઓથી યાપકપણે
ઉપયોગમાં લેવાય છે .
િ ટિવઆ રેબાઉ ડઆના :
િ ટિવઆ રેબાઉ ડઆના લા ટનો ઉપયોગ દિ ણ અમે રકાના ગુઆરાના લોકો વારા 1500 થી વધુ વષ થી કરવામાં આવે છે , જે મણે તેને 'આઆ હી'
("મીઠી જડીબુ ટી") કહે છે . ાિઝલ અને પેરા વે બંનેમાં પાંદડાઓનો પરંપરાગત રીતે સકડો વષ થી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . પેરા વેમાં થાિનક ચા
અને દવાઓને મીઠાસ આપવા માટે.
13 નવે બર 2015 નાં હેરનામામા,ં એફએસએસએઆઈએ િવિવધ ઉ પાદનોમાં તેના ઉપયોગની મંજૂરી આપી છે .

BUCKTHORN
JUICE

સી-બકથોન

યુસ

સી-બકથોનનો સમૃ ધ ઇિતહાસ છે , જે ઘણા રોગોની સારવારમાં ઉપયોગી છે . તેને ચીન, ભારત અને પા ક તાન સિહતના ઘણા એિશયન દેશોમાં
"વ ડર" લા ટ કહેવામાં આવે છે . તેનો ઉપયોગ યુરોપ, રિશયા અને એિશયામાં 2,000 વષથી વધુ સમયથી દવા અને ખોરાક તરીકે કરવામાં આવે છે .
પૌરાિણક કથાઓ મુજબ, તે રામાયણના સમયથી "સં વની બૂટી" માનવામાં આવે છે , સી-બકથોન બેરી ફ ત લેહ - લ ાખની રહ યમય ટેકરીઓમાં જ
જોવા મળે છે યાં માનવ પગ મુકવાની ભા યે જ હંમત કરે છે .
સી-બકથોન એક કાંટાવાળું ઝાડ છે જે માં િવટાિમન-સી, બી 1, બી 2, િવટાિમન-ઇ અને કે સાથે ઉ ચ માણમાં કેિ શયમ શામેલ છે . તેમાં માનવ િવકાસ
યા માટે 100 થી વધુ આવ યક પોષક ત વો પણ શામેલ છે . તેના સેવનથી ઊ નું તર ળવવામાં મદદ મળે છે , વ થ વસન માગને ો સાહન
મળે છે , વચાને નુકસાન થતું અટકાવે છે અને કોલે ટરોલનું માણ પણ ઓછુ ં કરે છે . સી-બકથોન (િહમાલયન બેરી) એ િવ વનું એકમા ફળ છે જે માં
ઓમેગા 3, 6, 9 અને ઓમેગા 7 શામેલ છે . તે એક સા ં એ ટીઓ કસડ ટ છે , જે િતર ા વધારવામાં મદદ કરે છે , અને વાળ, વચા અને પાચન માટે
પણ તે ફાયદાકારક છે . તે એક પૌિ ક પી ં છે જે 190 કુદરતી પોષક ત વોથી સમૃ ધ છે જે માં 8 િવટાિમન, 24 ખિનજો, 18 એિમનો એિસ સ શામેલ છે .
આ ફળ દરેક માટે સા ં છે કારણ કે તેમાં 0 ામ કોલે ટરોલ છે . તેના એ ટી-ઓિ સડે ટ મુ ત કણો ને નુકસાન થી બચાવે છે , વૃ ધ વ િવરોધી લાભ દાન
કરે છે અને તંદુર ત કોષ જનનને ટેકો આપે છે .

વજન િનયં ણ અને વજન ઘટાડો:
યારે આંત રક રીતે લેવામાં આવે છે , યારે તેમાં હાજર ઓમેગા 7 ફેટી એિસ સ શરીરને ચરબી િ થર થવા દેતા નથી. િ લિનકલ અ યયનોએ બતા યું
છે કે, તેના વપરાશથી ચરબી ઓગળે છે , અને લાંબા સમય સુધી તેને એકઠા થવાથી અટકાવે છે .

કે સર, તાણ અને વ થ વચા:
કૃિતમાં ણીતા 600 કેરોટીનોઇ સમાંથી 39 સી-બકથોન માં મળી આ યા છે . કેરો ટનોઇ સ એ િવટાિમન-એ નો મુ ય ોત છે , ખાસ કરીને બીકેરો ટન અને કે ટે સાિથન એ ટી-કા સનોજે સ અને એ ટી-ઇ લેમેટરી તરીકે કામ કરે છે , તેથી વચાના કેટલાક કારના કે સરમાં ઉપયોગી
છે .સી-બકથોન તંદુર ત વચા ળવવા માટે ખાસ કાય કરે છે . કેરો ટનોઇ સ તાણની િ થિતમાં કાય કરવા માટે શારી રક અને માનિસક મતામાં
વધારો કરે છે .

િવટાિમન સીથી સમૃ ધ:
અ યયનોએ સાિબત કયુ છે કે સી-બકથોન માં હાજર િવટાિમન સી અ ય ઘણા ફળો અથવા શાકભા

કરતા 4 થી 100 ગ ં વધારે હોય છે .

ન: કઇ સં થાઓએ સી-બકથોનને ટેકો આ યો છે ?
ઉ : ભારતમાં, સંર ણ સંશોધન અને િવકાસ સંગઠન (ડીઆરડીઓ) એ સી બકથોન ના અપાર લાભોને સમથન અને મા યતા આપી છે . તે સી-બકથોનની ભલામણ કરે છે ખાસ કરીને ભારતીય સૈિનકો
માટે જે ચાઈ પાર ફરજ બ વતા હોય.
ન: સી-બકથોન નો ઉપયોગ આપણા માટે કેમ સારો છે ?
ઉ: સી-બકથોનમાં િવટાિમ સ, ખિનજો, ઓમેગા 3, 6, 7, અને 9, 42 િલિપ સ, ઓગિનક એિસ સ, એિમનો એિસ સ, ફોિલક એિસડ, ટોકોફેરો સ, લેવોનોઈ સ અને એ ટીઓ કસડ ટો અને
190 બાયોલોિજકલી સ ય ઘટકો છે . પાણીમાં ઓગળી જવાને કારણ,ે તે શરીર વારા સં િહત કરી શકતું નથી અને દરરોજ માનવ શરીર વારા લેવું પડે છે .
ન: કેમ આપણે હ સુધી સી-બકથોન િવશે સાંભ યું નથી?
ઉ: સી-બકથોન ઉ પાદનો હ સુધી યાવસાિયક પે ભારત અને િવ વના અ ય થળે ઉપલ ધ થયા નથી. જો કે સી-બકથોન અને તેના અપાર લાભ િવશે ગૃિત દરરોજ વધી રહી છે . યુ.એસ.,
રિશયા, જમની અને ભારત જે વા િવ વના િવિવધ ભાગોમાં િનયિમતપણે િવ તૃત સંશોધન કાિશત કરવામાં આવી ર ું છે અને તેનાથી સી બકથોનના યાપક ફાયદા િવશે ગૃિત આવી રહી છે .

પીચ અને એલોવેરા

યુસ

એલોવેરાનો રસ ડટોિ સ ફકેશન કરવામાં મદદ કરે છે અને િતર ા સુધારે છે . એલોવેરાના રસમાં
સાંધા અને નાયુઓને વ થ રાખવા કુદરતી ત વો હોય છે . એલોવેરામાં ખૂબ અસરકારક
એ ટીઓ કસડ ટ, એ ટીબાયોટીક અને એ ટી સુગર ગુણધમ પણ છે . તે જં તુઓનો નાશ કરવામાં
અને આંત રક ણાલીને શુ ધ કરવામાં પણ મદદ કરે છે .
એલોવેરાનો રસ પીવાથી હવામાંથી થતા ચેપ, પેટમાં ચેપ, સાંધાનો દુખાવો, અ સર અને એિસ ડટી
જે વા અનેક રોગોથી મુિ ત મળે છે .
તેને લોહી શુિ ધકરણ તરીકે પણ માનવામાં આવે છે અને તે વ થ પાચનમાં અસરકારક છે .
એલોવેરાના યુસનો િનયિમત ઉપયોગ કરવાથી સંિધવા, અ થમા, ડાયાિબટીઝ, દય સમ યાઓ,
હાઈ / લો લડ ેશર, ગેિ ક સમ યાઓ, કબિજયાત, મેદ વીતા, અ સર, ઊ નો અભાવ, તણાવ,
હતાશા, કોલે ોલ અને વચાની સમ યાઓ જે વા રોગોને િનયં ણમાં રાખવામાં મદદ મળે છે .

એલોવેરા ને વંડર લા ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેથી વષ થી તેનો ઉપયોગ મે ડિસનલ લા ટ તરીકે થાય છે . આયુહેલ એલોવેરા અને પીચ યુસનો
રસ 100% શુ ધ અને ભેળસેળ વગરનો છે . એલોવેરાનો રસ ખૂબ જ પૌિ ક છે અને તેમાં આયનીય િમનર સ, િવટાિમન અને ફોિલક એિસડ હોય છે .
શરીરને તંદુર ત અને વ થ રાખવું જ રી છે કારણ કે તેમાં િવટાિમન એ, બી 1, બી 6, બી 12 અને િવટાિમન સી હોય છે .

The Benets Of Drinking Aloe Vera Juice:
1

િવટાિમન અને

2 પાચક િવકાર સામે લડે છે અને

ખિનજોથી સમૃ ધ.
4

એિનિમયાની સારવાર

રોગ િતકારક શિ ત
વધારે છે .

શરીરમાંથી ઝેર દૂર કરે છે .

6

વાળ, વચા અને વચાની

યકૃતનું ર ણ કરે છે .
5 શરીરમાં હોમ સનું
સંતુલન

કરવામાં મદદ કરે છે .
7

3

8

ળવે છે .

ચરબી ઘટાડવામાં અને તમારા
શરીરને ટોન કરવામાં મદદ કરે છે .

એલ

9

માટે ખૂબ ફાયદાકારક.

લડ ેશરના દદ ઓ
માટે ફાયદાકારક

િમ મ ટી બેરી

યુસ

(14 ટાઈ સ ની બેરીસ સાથ)ે

દવસની શ આત 14 બરેીના યસ
ુ સાથે કરો - સવારની
પહ
ે લી વ તુ જે તમને સા ં ફીલ કરાવે છે .
પોષણ જે ના પાર િવ વાસ કરી શકો છો.
િવટાિમન, ખિનજો અને સ ય ોબાયોટી સ મેળવવા માટે
આયુહેલ સુપર સ અને મિ ટિવટાિમ સ એ એક ે િવક પ
છે . તેમાં કૃિ મ વીટનસ, રંગ અને વાદ નથી. તમારા શરીરને
પોષણ આપવા માટે આના િસવાય બીજો કોઈ િવક પ નથી.

ેન બેરી
ે બેરીમાં ો થો યાિન ડ સ (પીએસી) ની ઉ ચ મા ા
ન
હોય છે જે પુ ષો અને ીઓ બંને માટે પેશાબની નળી,
મૂ પંડ અને મૂ ાશયના આરો યને શિ તશાળી રીતે
સમથન આપે છે . તેમાં એિ ટઓિ સડ સ , િવટાિમન-સી
અને ફાઇબરનું માણ વધુ હોય છે .

1

લુબેરી
લુબેરી દય આરો ય, હાડકાની શિ ત, વચા આરો ય, લડ
ેશર, સુગર િનયં ણ, કે સર િનવારણ અને માનિસક
વા યમાં મદદ કરે છે .

1 રેડ કરંટ
રેડ કરંટ િવટાિમન સી અને મગેનીઝ જે વા િ ટઓિ સડ સનો
એક મહાન ોત છે . એિ ટઓિ સડ સ શરીરને ઓિ સડે ટવ
તાણની અસરોથી સુરિ ત કરે છે , જે રોગ િતકારક શિ તને
મજબૂત બનાવવામાં અને રોગોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે .

1

લેક કરંટ
લેક કરંટનો ઉપયોગ હાઇ કોલે ોલ ઘટાડવા માટે થાય છે .
હાઈ લડ ેશર, સંિધવા અને બી િ થિતઓ માટે પણ
વપરાય છે . તેમાં ગામા-િલનોલેિનક એિસડ ( એલએ) નામનું
એક રસાયણ છે . કેટલાક સંશોધન સૂચવે છે કે .એલ.એ
રોગ િતકારક શિ તમાં સુધારો કરી શકે છે , જે નાથી તે રોગ
સામે લડવામાં સ મ બને છે .

1 ગૂસ બેરી
આમલા ફળ ( ફલા ટસ એિ લકા) એ કૃિતની સમૃ ધ ભેટ છે ,
જે માં િવટાિમન સીનો સૌથી ાકૃિતક ોત છે - નારંગીના રસ કરતાં
વીસ ગણો વધારે. તેમાં ફાઇબર, િવટાિમન-ઇ અને પોિલફેનો સનું
માણ વધુ છે , અને તેમાં કેિ શયમ, ફો ફરસ, આયન, કેરો ટન અને
િવટાિમન બી સંકુલની સારી મા ા હોય છે .

1ટાઇ બેરી
લાલ રાસબે ર અને લેકબેરીનું એક િમ ણ , આ ટાઇબેરી મીઠી
અને ખૂબ જ નાજુ ક છે . એ વૃ ધ વ િવરોધી અને િવટાિમન સીનો
ોત છે , જે મ કે ઘા મટાડવુ,ં લોહીનું કોલે ોલ ઓછુ ં કરવું, અને
ચેપ િનવારણ. તે એિનિમયા અને ઝાડામાં ઉપયોગી છે .

1 મલ બેરી (શેતૂર)
શેતૂર એિ ટઓિ સડ સનું પાવરહાઉસ છે . તેમાં ોટીન, આયન,
કેિ શયમ અને િવટાિમન સી સમૃ ધ છે . શેતૂરના વા ય લાભોમાં
પાચનમાં સુધારો કરવાની મતા, નીચું કોલે ોલ, વજન
ઘટાડવામાં સહાય, લોહીનું પ ર મણ વધારવાની, હાડકાની
પેશીઓ બનાવવાની અને રોગ િતકારક શિ તને વેગ આપવાની
મતા શામેલ છે .

1 અકાઈ બેરી
અકાઈ મ યમ કદના ઘેરા ંબુ ડયા બેરી છે જે ફેટી એિસડથી
સમૃ ધ હોય છે જે મ કે ઓલેઇક, પેિમ ટક અને િલનોલીક
એિસ સ. આ ફળ દિ ણ અને મ ય અમે રકાના એમેઝોન
વરસાદના જં ગલોમાં ઉકાઈ પામના ઝાડ પર નાના ગુ છોમાં ઉગે
છે . એક સંશોધન દશાવે છે કે આ બેરી "ખરાબ કોલે ટરોલ" ને
િનયં ણમાં રાખવામાં મદદ કરે છે અને લડ સુગરનું તર ઘટાડે છે .

1રાસબેરી

1 લેકબેરી

િવટાિમન, એિ ટઓિ સડ સ અને ફાઇબરથી સમૃ ધ,
રાસબેરી ઘણા વા ય લાભો સાથે એક વા દ ફળ છે .
તેમની પાસે ઉ ચ મા ામાં એલે ક એિસડ છે જે ફેનોિલક
વાહી છે જે કે સરના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે . તે
થૂળતા અને ચરબીયુ ત યકૃત રોગને રોકવામાં મદદ કરે છે અને
તેમાં વૃ ધ વ િવરોધી ગુણધમ પણ છે .

લેકબેરી મેમરી, વજન િનયં ણ, હાડકાં મજબૂત, વચાની
સંભાળ, િ સુધારણા, રોગ મુ ત આંખો અને લોહીના ગંઠાવાનું
યાને િનયંિ ત કરે છે .

1 ોબેરી
1ગો

બેરી

ોબેરી એ િવટાિમન સી અને કેનો ઉ મ ોત છે , સાથે સાથે
ફાઇબર, ફોિલક એિસડ, મગેનીઝ અને પોટેિશયમની સારી મા ા
પૂરી પાડે છે . તેમાં ફાયટો યુ અ સ અને લેવોનોઇ સ પણ
ન ધપા માણમાં હોય છે જે ોબેરીને તેજ વી લાલ બનાવે છે .
તે સાંધાના બળતરા, સંિધવા અને દયરોગને ઘટાડવામાં પણ મદદ
કરે છે

ગો બેરીમાં બીટા કેરો ટન શામેલ છે , એક આવ યક લા ટ
ફાયટોકેિમકલ જે તંદુર ત વચા અને આંખોને ો સાહન
આપે છે . તેમાં મોટા માણમાં િવટાિમન એ, િવટાિમક સી,
ઝૅ થન અને કેરોટીનોઇ સ શામેલ છે જે કે સરના કોષો સામે
લડવા માટે જવાબદાર છે .

1એ ડરબેરી

1લાલ ચેરી

એ ડરબેરી એ ઓછી કેલરીયુ ત ફળ છે જે િવટાિમન સી અને
એિ ટઓિ સડ સ તરીકે ફનોિલક એિસ સ, લેવોનોલોસ
અને એ થોકાયિનનથી ભરેલું છે . તે ફાયબરનો ઉ મ ોત પણ
છે , જે માં કપ દીઠ 10.2 ામ આહાર રેસા હોય છે . તે
કબિજયાતને અટકાવે છે , આંતરડાની ગિતમાં સુધારો કરે છે ,
આંતરડાના કે સરને અટકાવે છે , લડ ેશર ઘટાડે છે ,
દયરોગને અટકાવે છે , લોહીનું કોલે ોલ ઘટાડે છે .

એ સપોટ
વાિલટી

િ ટીશ જનલ યૂ ીશનના સંશોધનથી ણવા મ યું છે કે ચેરીનો
રસ તેની ઉ ચ પોલીફીનોલ સામ ીને કારણે લડ ેશર
ઘટાડવામાં મદદ કરે છે . તેમાં મેલાટોિનન સિહતના મુ ય
ફાયટોકેિમક સ છે જે આપણી નં ાને િનયંિ ત કરે છે .

100%

કુદરતી
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આ ટ ફ યલ
વીટનસ

કલર

વગર

લેવસ

એન

અપ ક

યારે લડ શકરા ( લુકોઝ) નું તર ખૂબ ઓછુ ં હોય છે (હાઇપો લાયિસમીઆ),
યારે એન અપ કનો ઉપયોગ લડ શકરા ( લુકોઝ) નું તર વધારવા માટે જ રી
છે . એન અપ કમાં રહેલ લુકોઝ નું આ પ લોહીમાં શકરાના તરમાં વધારો
કરે છે , તેથી તેને લુકોઝ વધારનાર એજ ટ કહેવાય છે . શરીરમાં અંગોના સામા ય
કાય માટે શિ ત જ રી હોય છે . ઘણા શરીર ના ટી યુ ફે સ અથવા ોટીન નો
ઉપયોગ ઊ
ોત માટે કરે છે પરંતુ મગજ અને રેડ લડ સે સ, મા લુકોઝ નો જ
ઉપયોગ કરે છે .
ડે સ ોઝ ખરેખર સરળ કાબ હાઇ ેટનું એક કાર છે . કાબ હાઇ ેટ શરીરના કોષો
માટેનું મુ ય સાધન છે .
ડે સ ૉઝ ઝડપથી ઉ આપે છે તે તી તાલીમ માટે જ રી છે , ઉ ચ શિ ત પૂરી પાડે
છે અને થાક ને પણ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે .
યારે લુકોઝનું તર
હાઇપો લાઇિસમેિમક તર સુધી ઘટી ય છે , તો કોિશકાઓ સામા ય રીતે કામ
નથી કરી સકતી, અને નબળાઈ, શરીરનું ઠંડુ પડવુ,ં માથું દુખવુ,ં મણા, કંપન,
અથવા કોમા જે વા લ ણો અનુભવાય છે .
"ઝ ક (Zinc)" શરીરમાં ઘણા કાય અને િત યાઓ માટે એક સ ય ભાગીદાર છે ,
જે માં રોગિનવારક ણાલી કાય, ડી.એન.એ. અને ોટીનની સં લેષણ, સેલ
મેટાબોિલઝમ, ઘા ભરવા, કોષ િવભાજન, સુગંધ અને વાદની યો ય ભાવના અને
યો ય િવકાસ મા સમાવેશ થાય છે . ઝ કની કમી કોઇપણ યિ તને બીમારીની ન ક
પહ ચાડે છે .
"િવટાિમન સી (Vitamin C)" ના મુ ય ફાયદા છે નબળી રોગ િતકારક શિ ત, દય
રોગ , ીનેટલ હે થ ો લેમ, આંખની િબમારી અને વચાની કરચલીઓની સામે
ર ણ આપી તેમને મજબૂત બનાવે છે .

7 સીસ હે થી એન

ક

આયુહેલ એન
ક એક કારનું કુદરતી હાઇ ેટ ગ ( ક) પી ં છે . તે વાદમાં થોડું
મીઠુ,ં સંપૂણ વા દ , તાજગીથી ભરેલું અને લુટેન મુ ત છે . તે શાકાહારી ઘટકોથી
બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં 500 િમલી ામ પોટેિશયમ ( િત સ વગ) જે વા
ઇલે ોલાઇ સ પણ શામેલ છે .

લુબેરીમાં એ થોસાયિનન નામનો પદાથ હોય છે . તે લુબેરીના વાદળી રંગ અને તેના આરો ય
લાભ માટે જવાબદાર છે . લુબેરી દય આરો ય, હાડકાની શિ ત, વચા આરો ય, લડ ેશર,
ડાયાિબટીઝ મેનેજમે ટ, કે સર િનવારણ અને માનિસક વા યમાં મદદ કરે છે .

લુબેરી:

નાિળયેર પાણી પોષક ત વો અને એ ટીઓિ સડ ટથી ભરપુર હોય છે . અમે શુ ધ નાિળયેર
કનો આનંદ
પાણી આપીએ છીએ જે તમારા શરીર માટે જ રી છે . યારે તમે આ એન
માણો છો, યારે તમે તેના કુદરતી વાદથી તાજગી અનુભવો છો . નાિળયેર પાણી ખૂબ પૌિ ક
છે અને િવટાિમન અને ખિનજોથી પણ સમૃ ધ છે .

નાિળયેર:

િ પયુિલનામાં હાજર આયન િહમો લોિબનની રચના કરવામાં મદદ કરે છે , જે તમારા આખા
શરીરમાં ઓિ સજનનું પ રવહન કરીને તમને શિ તશાળી બનાવે છે . િ પયુિલના એ વન પિત
આધા રત ોટીનનો એક મહાન ોત પણ છે જે દરેક માટે ફાયદાકારક છે .

િ પ િલના:

- 100% કુદરતી એન
- તે તમને વ રત ઊ

ંક.
આપે છે અને તમારા એકંદર આરો ય માટે સા ં છે .

- કોલે ટરોલ િવના.
- ઓછી કેલરીવાળું એન

ક.

- િવટાિમન અને ખિનજથી સમૃ ધ.
- તે બાળકો, પુ ષો અને

ીઓ માટે ે છે .

આયુ લીમ વેઈટ મેનેજમે ટ એ ડ ક ોલ
વજન ઘટાડવામાં મદદ પ

ભૂખ ઓછી કરે છે

100% ાકૃિતક

વધુ ઉ

આપે છે

સોયા
ોટીન
હે
ોટીન

ખિનજો

િવટાિમ સ

આયુ લીમ વા દ ોટીન શેક 20+ િવટાિમ સ, ખિનજો અને પોષક ત વો સાથે સમૃ ધ છે જે ય ત વનશૈલીના લોકો માટે યો ય છે . ભલે તમે ર તા પર જઈ ર ા હો અને
તમને મા પોષક ભોજન જોઈતું હોય યારે, તમારી ભૂખ સંતોષવા આયુ લીમ શેક પીવો અને જે થી તે તમારા વજનને િનયંિ ત કરવામાં મદદ કરશે.
આયુ લીમ વેઈટ લોસ શેક એક સુગર ી પોષક શેક છે જે વજન ઘટાડે છે , નબળા નાયુઓને મજબૂત બનાવે છે અને હાડકા /મસ સ આરો યને ટેકો આપે છે અને રોગ િતકારક શિ ત
મજબૂત બનાવે છે . તે ખાસ કરીને એવા લોકો માટે તૈયાર કરેલ છે જે તંદુર ત રીતે વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ સમ પત છે . તે રસાયણો, ટેિબલાઇઝસ અને દવાઓથી મુ ત ત ન
ઓગિનક ઉ પાદન છે . તેમાં ઘણાં ફાઇબર શામેલ છે , તે તમને તમારી ભૂખને દબાવવા માટે મદદ કરશે. જે તમને ઓછા ખા પદાથ લેવાની મંજૂરી આપે છે અને સં યાબંધ કેલરીના
સેવનમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ કરે છે . તે તમને જ રી ઉ આપે છે જે તમને હંમેશાં સ ય રાખે છે . તે તમારા લોહીમાં સુગર ના તરને કુદરતી રીતે ઘટાડવામાં મદદ કરે છે .

શેક કેવી રીતે બનાવવું ?
1) શેકર અથવા લે ડરમાં 40 ામ (4 ચમચી) આયુ લીમ વેઈટ મેનેજમે ટ પાવડર લઇ તેમાં 250-300 ml કીમડ િમ ક ઉમેરવું અથવા િચ ક સક વારા િનદિશત રીત.ે
2) તેમાં 2 ચમચી અયૂહેલ ોટીન પાવડર ઉમેરો.
ફળો ઉમેરી અને 2-3 ટુકડા બરફના નાખો (વૈકિ પક).
ળવી રાખવા માટે આદશ.
ü ઠંડા દૂધ સાથે ે વાદ.
તમારા સવારના ના તાને આયુ લીમ શેક સાથે ર લેસ કરો. સવારના ના તાથી શ આત કરી અને થોડા દવસ પછી તમને બરાબર સેટ
થઇ ય તો તમે તમારા રા ીના ભોજન ને પણ આયુ લીમ શેક સાથે ર લેસ કરી શકો છો. જો તમને ે પ રણામો જોઈતા હોય, તો
આ શેક નો ઉપયોગ દવસમાં 2 વખત કરવો. (રી લેસ ેકફા ટ અને ડનર)
ü તા

ü વજન ઘટાડવા / વજન

એક અઠવા ડયા માટે ય ન કરો અને તમે આ ચયજનક
પ રણામો જોઈ શકો છો. અમે કોઈ વજન નુકશાનની બાંયધરી
આપતા નથી. જો તમને પ રણામો મળે, તો તમે આયુ લીમ
શેકનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો.

હંમેશા કીમડ દૂધનો ઉપયોગ કરો. (અથવા દૂધને ઉકા યા પછી તેમાંથી ીમ દૂર કરી શકો છો).

શું ન કરવું
ઉ ચ કેલરી અને કાબ હાઇ ેટસ યુ ત ખોરાક લેવાનું ટાળો
જે મ કે- ઘ , ચોખા, રાંધેલા ભોજન, બટાકા, રતાળુ અને
શ ક રયા, ે સ, 100% આખા ઘ ની ેડ, બેકરી
વ તુઓ, પા તા, નૂડ સ, અથાણાં,બધી મીઠાઈઓ,
તળેલા ના તા, વેફર, વગેરે.
** ગભવતી

શું કરવું
વધુ કાચા / રાંધેલા શાકભા અને ફળો ખાઓ.
દરરોજ 3 થી 4 લીટર પાણી પીવું જોઈએ.
q 20-30 િમિનટ સુધી ચાલો અથવા યાયામ કરો.
q

q

ીઓ, બાળકો, િશશુઓ, કશોરો, વૃ ધો વારા ઉ પાદનનો ઉપયોગ કરવો નહ . આયુ લીમ શેક વ થ લોકો માટે રચાયેલ છે . આ ઉ પાદન કોઈ રોગની સારવાર, ઉપચાર અથવા અટકાવવા માટે નથી.

ોટીન પાવડર

મજબૂત
નાયુઓ બનાવવા
હાડકાને મજબૂત
કરવામાં મદદ પ

વધુ ઉ
આપે છે

લગભગ 73% ભારતીયોના ખોરાકમાં ોટીનની ખામી હોય છે . માકટ સંશોધન કંપની આઇએમઆરબી(IMRB) વારા હાથ ધરવામાં
આવેલા અ યાસમાં એવો દાવો કરવામાં આ યો છે કે 84% શાકાહારીયોના આહારમાં ોટીન, માંસાહારીયો કરતા બહુ ઓછુ ં હોય છે ,
જે માંથી શરીર માટે, 65% આવ યક ોટીન ઓછુ ં હોય છે . એવું કહેવાય છે કે આશરે 93% લોકો તેમની આદશ ોટીન જ રયાતથી અ ણ
હોય છે . ઇિ ટ યુટ ઑફ મે ડિસન (IOM) મુજબ, ોટીન માટે રેકંમે ડેડ ડાયેટરી અલાવ સ (RDA) દૈિનક જ રી ોટીન શરીર ના વજન થી
0.8 ામ િત કલો ામ (kg) હોવું જોઈએ.
શરીરમાં યેક કોિશકામાં ોટીન એક મહ વપૂણ ઘટક છે . વાળ અને નખ મોટેભાગે ોટીન થી બનેલા હોય છે . તમારા
શરીરમાં પેશીઓ બનાવવા અને સુધારવા માટે ોટીનનો ઉપયોગ થાય છે . તમે એ ઝાઇ સ, હોમ સ અને અ ય શરીરના
રસાયણો બનાવવા માટે પણ ોટીનનો ઉપયોગ કરો છો. ોટીન એ હાડકાં, નાયુઓ, કા ટલેજ, વચા અને લોહીનું એક
મહ વનું િબ ડ ગ લોક છે . ચરબી અને કાબ હાઇ ેટસ સાથે, ોટીન પણ એક "મે ો યુ એ ટ" છે , જે નો અથ છે કે
શરીરને માણમાં મોટી મા ામાં મળવું જોઈએ. િવટાિમ સ અને ખનીજ, જે ઓછી મા ામાં જ રી હોય છે , તેને
"માઇ ો યુ એ ટ" કહેવામાં આવે છે . પરંતુ ચરબી અને કાબ હાઇ ેટથી િવપરીત, શરીર, ોટીન નું સં હ કરતું નથી, અને
તેથી યારે તેને નવી સ લાયની જ ર હોય યારે શરીર થી તે મળતું નથી.
અયૂહેલ ોટીન પાઉડરમાં યુઅલ ોટીન (સોયા અને હે) હોય છે જે તમામ આવ યક એિમનો એિસ સ ધરાવે છે જે
હાડકા અને નાયુના જ થાને ળવી રાખે છે . તે સોયા ોટીન ધરાવે છે જે ફાઇબર, આઇસો લેવ સ અને ોટીનથી
સમૃ ધ છે અને તે શરીરને લેસીિથન દાન કરે છે જે શરીર માટે જ રી િબ ડંગ લૉક છે . તે ોટીન-ઊ ગુણો રને
ળવવા માટે યો ય કાબ હાઇ ેટ ધરાવે છે અને વા દ વાદ ધરાવે છે . આ પાવડર શરીરની દૈિનક ોટીન
આવ યકતાઓને પ રપૂણ કરવા માટે સંતુિલત ોટીન પૂરક છે . તે કાયાક પ અને પુન વન માટે એક આદશ રચના છે . તે
ચરબીને ઘટાડીને અને નાયુના જ થાને સાચવીને મેદ વી દદ ઓમાં શરીર રચનાને સુધારે છે .

લાભો:

q
q
q
q
q
q

સારી ઘ અને વનની ગુણવ ામાં વધારો.
ે ટે ડ સ અને જ દી ઘા માં ઝ લાવ.ે
તમારી તાલીમ દરિમયાન વધુ શિ ત મેળવો.
મ યુલર િવકાસ.
ચરબીને ઘટાડ.ે
પેટ ભરેલું હોવાનો એહસાસ કરાવે તેથી તે કેલરી ઇ ટેક ઘટાડે છે .

વેિજટેબલ એ ડ ટ વોશ

શાકભા અને ફળોમાં છુ પાયેલ અશુિ ધઓને દૂર કરવા માટે ફ ત પાણી જ પૂરતું નથી. આયુહેલ શાકભા અને ફળ વોશ સૌથી સુરિ ત
રસાયણ છે જે ઝેરી જં તુનાશક અવશેષો, ગંદકી, બે ટે રયા, મીણ અને રોગ પેદા કરનાર જં તુઓને દૂર કરી તેને પો ીક અને ખાવાલાયક બનાવે
છે . તેમાં કોઈ લો રન, ડટરજ ટ, સાબુ, પર યુમ, િ ઝવ ટ ઝ, આ કોહોલ અને કૃિ મ રંગ નથી. તે શાકભા અને ફળોની પો ીકતા
ળવવામાં મદદ કરે છે અને ફળ અને શાકભા ની સપાટીથી 99% બેકટે રયાને અસરકારક રીતે દૂર કરે છે .

દૈિનક ધોરણે તેનો ઉપયોગ શાકભા

અને ફળોને ખાતા પેહલા કરવો જે થી સપાટીના દૂષકો વારા થતા અિન છનીય રોગોથી બચી શકાય.

મુ ય િવશેષતાઓ:

5 in 1 દૂર કરે છે :
-જં તુનાશકો

હાિનકારક રસાયણો વગર.
વૈ ાિનક િનયમો અનુસાર પરીિ ત.

-જમસ અને બે ટે રયા

શાકભા

-ધૂળ અને ગંદકી

સૌથી સુરિ ત શાકભા

-રસાયણ

અને ફળોને ચો ખા રાખવામાં મદદ કરે છે .
અને ફળોનું માટેનું ચો ખું સો યૂશન.

તેમાં કોઈ િ ઝવટી સ, ડટરજ ટ, સાબુ, લો રન, પર યુમ
અને આ કોહોલ નથી.
100% ડ ેડ. 100% માનવ સુરિ ત.

-વૅ સ અને િ ઝવ ટ સ

દૈિનક ધોરણે વાપરવા માટે સલામત અને અનુકૂળ તથા હાથ
પર સુરિ ત.

નોની લસ

યુસ

21 હ સ સાથે
નોની

કુમારપાઠું

ા ી

િ કટુ

ી આમળા

અજમો

હળધર

મેથી

એ પલ

િનગુ ડી

શંખપુ પી

અ વગંધા

ગળો

સૂંઠ

કાળી રી

અજુ ન

મંિજ ા

ગોખ

ંબુ

કારેલા

આમળા

અશોક

નોની અને તેના ઉપરાંત 21 હ સથી બનાવામાં આવેલું છે . આયુ ટેમ નોની લસ એ િવટાિમ સ, િમનર સ, એ કલોઇ સ, એમીનો એિસડ અને
એ ટીઑ કસડ સનુ સંયોજન છે , જે આપણા શરીરને દૈિનક ધોરણે જ રી છે . તે એક શિ તશાળી ડટોિ સફાયર છે , જે આપણા કોશપટલમાંથી ઝેરી
અવશેષોને દૂર કરે છે અને અસરકારક સેલ મે ેન કો યુિનકેશન (કોશ પટલ યાયન) માટે કોશપટલને નરમ બનાવે છે .

r તે પેટની ચૂંક, આંચકી, ઉધરસ, ડાયાિબટીસ, પીડાદાયક પેશાબ, માિસક વાહ,
તાવ, યકૃત રોગ, કબિજયાત, સગભાવ થા દરિમયાન યોિનમાગ ાવ,
મલે રયલ તાવ અને ઉબકામાં ઉપયોગી છે .
r તેનો ઉપયોગ શીતળા, િવ તરેલી બરોળ, સોજો, અ થમા, સંિધવા અને
સા ધાની અ ય સમ યાઓ, કે સર, મોિતયો, શરદી, ડ ેશન, પાચનની
સમ યા અને ગેિ ટક અ સર માટે પણ થાય છે .
r તેના અ ય ઉપયોગોમાં હાઈ લડ ેશર, ચેપ, કડનીના રોગો, આધાશીશી,
માથાનો દુ:ખાવો, ીમ અલ િસ ોમ, ોક, પીડા અને સીડેશનનો સમાવેશ
થાય છે .

મુ ય ફાયદા:
•

તે શરીરની વ-ઉપચાર પ ધિતને સુધારવામાં મદદ કરે છે .

•

તે શરીરમાં પાચન અને લોહીની ગુણવ ામાં સુધારો કરે છે

•

તે કોષ માટે ખોરાક તરીકે કામ કરે છે .

•

કબિજયાત દૂર કરે છે અને પાચન સુધારે છે .

•

બળતરા ઘટાડે છે .

•

તંદુર ત વચા, વાળ અને ખોપરી ઉપરની ચામડી
છે .

ળવે

એલોવેરા એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ એલોવેરા એ ટ. કે સૂલ શરીરના બગાડ અને નકામાં
પદાથ માંથી છૂ ટકારો અપાવે છે અને પાચન યવ થાને મજબૂત કરે છે . તે
અપચો, દયમાં બળતરા, કબિજયાત અને અ સરમાંથી રાહત આપે છે .

Strenght
Aloe
vera
heartburnBody Wellness
energy
Bodynatural Skin

તે િવટાિમન અને ખિનજ પદાથ ધરાવે છે , જે શરીરની ઊ વધારે છે અને શરીરનાં
વજનને િનયં ણમાં રાખે છે , શરીરની રોગ િતકારક શિ તવધારે છે . તે વચાની
લવિચકતા ળવે છે અને શરીરમાં ચુ તી ળવે છે , જે થી યિ તની મર શરીર પર
દેખાવાની યામાં િવલંબ થાય છે .

નીમ એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ નીમ એ ટ. કે સૂલ ગિવરોધી, બે ટે રયાિવરોધી, વાઇરસિવરોધી,
એિ ટઓિ સડ ટ, એિ ટ યુટેજેિનક અને એિ ટકા સનોજે િનક ગુણધમ ધરાવે છે .
તે લોહીને શુ ધ કરે છે , આંખો માટે ગુણકારક છે અને એિસ ડટીને સંતુિલત કરે છે . તે
ખીલ વધારતાં બે ટે રયાને દૂર કરીને ખીલ સામે લડવામાં મદદ કરે છે . ખીલ માટે
જવાબદાર બે ટે રયાને દૂર કરીને વચાને બળતરાથી રાહત આપે છે .

NEEM

antifungal

antiviral a n t i c a r

antioxidant

antibacterial antimutagenic skincinogenic
લીમડાનાં શુિ ધકરણ અને શિ તશાળી એિ ટઓિ સડ ટ
ગુણધમ મુ ત કણોના કોષનો નાશ કરવાની અસરને દૂર
કરવામાં મદદ કરે છે , જે થી વચાની કાયાક પ થાય છે તથા
વ થ અને લો ગ વચા ળવવામાં મદદ કરે છે .

િશલા ત એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ િશલા ત એ ટ. કે સૂલ ફાઇટોકો લે સ છે ,
જે આયોિનક તથા
પરપેિનસ, સેલેિનયમ,
ફો ફોિલિપડ, ુિમક એિસડ અને ફિ વક એિસડ વ પે
85 ખનીજ ત વો ધરાવે છે . આ સંયોજનો અસરકારક
એિ ટઓિ સડ ટ ગુણો ધરાવે છે , યારે ખનીજ ત વ
િશલા તને ઊ વધક અસર આપવામાં મદદ કરે છે . તે
ભારતીય વાઇ ા તરીકે ણીતી છે .

HUMIC
SHILAJIT PHOS
PHOLI

seleniumfulvic acid PIDS.

ACID

તે િતય ઇ છાને વેગ આપે છે તથા પુ ષ અને ી એમ
બંનેમાં િતય નબળાઈ દૂર કરે છે . તે શુ ા વધક છે અને
શુ ા ની ગિતશીલતા વધારે છે . તે પુ ષોમાં
ટે ટો ટેરોનનાં તરને ો સાહન આપે છે .

વૃ ા લા (ગા સિનયા કે બોિગયા) એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ વૃ ા લા એ ટ. કે સૂલ કુદરતી રીતે વજન ઘટાડવામાં પૂરક છે . આ દવાનો મુ ય સ ય ઘટક
હાઇ ો સીસાઇ ક એિસડ (એચસીએ) ઉ સચેકને સ ય કરે છે , જે નકામા લુકોઝને ચરબીમાં ફેરવવા
આવ યક છે . વજનનાં િનયં ણમાં સેરોટોિનન મહ વપૂણ રસાયણ છે , કારણ કે તે તૃિ ત અને સંતોષની લાગણી
આપે છે , જે થી વધારે પડતું ભોજન લેવાનું ઘટે છે . આનાથી મગજમાં સેરોટોિનનની ઉપલ ધતા વધે છે .
ગા સિનયા કે બોિગયા ફો યુલા વધારે ભોજન માટે જવાબદાર ભૂખ અને ભૂખ લાગવાની લાગણી ઘટાડે છે .

GARCINIA

GARCINIA

LOSS REDUCING
CONTROL OVER

HYDROXYCITRIC ACID (HCA) EATING

સંતોષ વધવાથી તમે થોડું ભોજન
લીધા પછી પણ સંતોષનો અનુભવ
મેળવો છો.

મોિર ગા (સરગવા) એ સટે ટ કે સૂલ
આયુ ટે મ સરગવા એ ટ. કે સૂલ અિત પાચક ોિટન,
કે િ શયમ, આયન, િવટાિમન સી અને કે રોટે નોઇ સનો સારો
ોત છે . તે છાતીમાં કોઈ પણ કારની મૂંઝવણ, કફ અને
ગળામાં સો ને િનયં ણમાં રાખવામાં મદદ કર ે છે . બાળકોને
તેમનાં હાડકાં મજબૂત કરવામાં મદદ પ થશે, કારણ કે તેમાં
સારાં માણમાં કે િ શયમ છે .તે તમારી વચાને સારી ચકમ
આપે છે અને ચહેરાને નરમ, સુંવાળો બનાવે છે , કારણ કે તે
ર ને શુ કર ે છે.

PROTEINS
CALSIUM

SARAGAVA

VITAMIN C

તેમાં સારાં એવા માણમાં કે િ શયમ, આયન
અને િવટાિમનમાં હોવાથી તેનો ઉપયોગ
નવ ત બાળકો માટે ે ઔષધ તરીકે થઈ
શકે છે , બાળકોનાં િવકાસમાં મદદ પ થાય
છે તથા ત ણ બાળકોનાં હાડકાંને મજબૂત
અને વ થ બનાવે છે . તે ગભવતી મિહલાઓ
માટે અિત લાભદાયક પણ છે , કારણ કે તે
તેમને ગભાશયની સુ તી દૂ ર કરવામાં, સરળ
સૂિત માટે અને િડિલવરી પછીની
જિટલતાઓ દૂ ર કરવામાં મદદ કરી શકે છે .

નોની (મોિર દા સાઇિટફોિલઆ) એ સટે ટ કે સૂલ
આયુ ટે મ નોની એ ટ. કે સૂલ ચૂંક, આંચકી, ઉધરસ, ડાયાબીિટસ, પીડાદાયક પેશાબ, માિસક ાવ
ેરક, તાવ, યકૃ તનો રોગ, કબિજયાત, ગભાવ થા દરિમયાન યોિનમાગમાં ાવ, મેલેિરયાનો તાવ
અને ઊબકામાં ઉપયોગી છે . તે શીતળા, મોટી બરોળ, સોજો, અ થમા, આ ાિટસ તથા હાડકાં અને
સાંધાની અ ય સમ યાઓ, કે સર, મોિતયો, શરદી, હતાશા, પાચનની સમ યાઓ અને પેટમાં
અ સસ માટે પણ ઉપયોગી છે .

diabetes

colic MORINDA swelling
convulsions
asthmaCITRIFOLIAcolds
swelling

અ ય ઉપયોગમાં હાઈ
લડ
ેશર,
ઇ ફે શન, િકડનીની સમ યા, માઇ ેન,
માથાનો દુ ઃખાવો, વહેલાસર માિસક
ાવનો રોગ, ટોક, દુ ઃખાવો અને શામક
સામેલ છે .

અ વગંધા એ સ ે ટ કે સૂલ
તેને અવારનવાર “ભારતીય િજનસગ” ગણાવવામાં આવે છે , કારણ કે તેમાં યુવાની અને
ત ળવી
રાખવાનાં ગુણો છે . આયુ ટેમ અ વગંધા એ ટ. કે સૂલ ચેતાતં , અંતઃ ાવની ંિથઓ અને રોગ િતકારક
યવ થા વ ચે વ થ સંતુલન ળવવામાં મદદ કરે છે , જે થી શરીર પર લાંબા ગાળાનાં તનાવની નુકસાનકારક
અસરો ઘટે છે . અ વગંધા મૂડ સુધારી, ચંતા ઘટાડી િતય વનને વ થ રાખવા ો સાહન આપે છે , ઊ
અને ફળ પતા વધારે છે , જે થી િતય વનને ટેકો મળે છે .

Indian ginseng
improving

balance

energy
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આમળા એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ આમળા એ ટ. કે સૂલ અિત પોષક છે અને િવટાિમન સીનો સારો એવો ોત ધરાવે છે . તે શરીરની
કુદરતી િતકારક યવ થા ઊભી કરવામાં મદદ કરે છે અને ઇ ફે શન સામે લડવા રોગ િતકારક મતાને ટેકો
આપે છે . તેનાં સ ય ઘટકો િવિશ એિ ટઓિ સડ ટ અસરો ધરાવે છે , જે શરીરનાં કોષનો નાશ કરતાં
ઘટકોમાંથી મુિ ત અપાવે છે , વચાને ચુ ત બનાવે છે અને અકાળે નબળી પડતી અટકાવે છે .

freeNATURAL SUPPORT radicals
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તે શરીરને તનાવ સામે લડવામાં મદદ કરે છે તથા સામા ય વા ય અને
કામગીરી વધારે છે . તે િવટાિમન સીનો સમૃ ધ ોત છે તથા આયન અને
કેિ શયમ પણ ધરાવે છે .

ા ી એ સ ે ટ કે સૂલ
તેનો શ દસહ અથ છે ‘જે બુિ ધ વધારે છે .’ આયુ ટેમ ા ી એ ટ.
કે સૂલ માનિસક શિ તવધક દવા છે . ા ી મગજમાં ચો કસ રસાયણોમાં
વધારો કરે છે , જે િવચારવાની, શીખવાની અને મગજની
યામાં
સંકળાયેલ છે , જે થી ાનસંબંિધત મતા વધે છે . તે મગજને શાંત રાખે
છે , િવચારોની પ તા વધારે છે અને મગજની એકા તા ળવવામાં મદદ
કરે છે . તે મગજમાં િત યાશીલ ઓિ સજનનું ઉ પાદન અને તેનાં
શુિ ધકરણમાં સંકળાયેલ મુ ય ઉ સેચકોને સુધારી શિ તશાળી
એિ ટઓિ સડ ટ યૂરોન સંર ણ ઓફર કરે છે . આ વય સાથે સંબંિધત
અકાળે મગજને થતું નુકસાન ઘટાડે છે .

brahmi
thinking
memory intelligence
Brain learning mind

યુવાન પુ તો અને કાયકારી યાવસાિયકો માટે માનિસક મતા, યાદશિ ત
વધારવા અને શીખવાની યા સુધારવા જ રી છે . વયોવૃ ધોમાં મર સાથે
સંબંિધત યાદશિ તની સમ યાઓ અટકાવવા મદદ પ.

અજુ ન એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ અજુ ન એ ટ. કે સૂલ લડ ેશર ળવવા, દયની કામગીરીને
સામા ય ળવવા અને વાસો વાસની
યાને મજબૂત કરવામાં ઉપયોગી છે .
અજુ ન દયની ધમનીમાં ર ત વાહ સુધારવામાં મદદ પ થાય છે , જે નાથી ગ ઠા
મવાની શ યતા ઘટે છે અને દયનાં નાયુઓને સંર ણ આપે છે .

BLOOD PRESSURE
ARJUNA
normal cardiac
protect
heart muscles

blood ow

દવા લોહીમાં ચરબીનું તર ઘટાડવામાં મદદ પ છે અને નસોમાં
ચરબીનો સંચય ઘટાડીને ર તવાિહનીઓને સખત બનતી અટકાવે
છે .

િગલોય(ગુડુચી) એ સ ે ટ કે સૂલ
આયુ ટેમ િગલોય એ ટ. કે સૂલ િવિવધ કારનાં તાવ અને અ ય
ઇ ફેિ ટવ િ થિત માટે અસરકારક છે . ઇ ફે શન સામે લડતાં વેત
ર તકોષોનાં સંર ણની અસરકારકતા વધારવામાં મદદ પ થાય છે .
િવિવધ રોગ િતકારક કોષોનાં ઇ ફે શન સામે રોગ િતકારક મતા
વધારે છે અને વહેલાસર સુધારો સુિનિ ચત કરે છે .

GILOYGUUCHI

powerBoost immunity

Anti
Health Skin
infective
system

આદશઃ એિ ટ-ઇ ફેિ ટવ સારવાર,
વાસો વાસ, વચા અને નરમ પેશીઓમાં
ઇ ફે શન, ઘાનાં ઇ ફે શનમાં ખાસ કરીને
ડાયાબે ટક િ થિતમાં રોગ િતકારકતા
ઘટાડતી િ થિતમાં.

ટોન કેર કે સૂલ
આયુ ટેમ ટોન કેર કે સૂલ પુનનવા, શીલાપુ પા, પાસનભેડ અને ગોખ ં અકનું િમ ણ છે ..

q શીલાપુ પા તેની એિ ટિલિથયા ટક ોપટ માટે ણીતી છે જે પેશાબની પથરીની રચનાને અટકાવે છે .
િલથો િ ટક તરીકે, શીલાપુ પા કડનીના પ થરોને તોડવામાં મદદ કરે છે . આ ઔષધી તેના
એિ ટમાઇ ોબાયલ ગુણધમ માટે પણ ણીતું છે .

q પાસનાભેડામાં મૂ વધક પદાથ, િવ વંસક અને વા નાશક ગુણધમ છે . ઉ ચ યુિસલેજની સામ ીને
કારણે આ ઔષધી તેની િવ વંસક વુિત વધારે છે . પાસનાભેડા આંત રક પેશીઓમાં થતા બળતરા શાંત કરે
છે અને તેને સુરિ ત કરે છે . મૂ વધક પદાથ તરીકે આ ઔષધી મદદ કરે છે પેશાબ સાથે નાના પ થરો અને
કાંકરીઓને બહાર કાઠે છે .

Punarnava Gokhru STONE
Pasanbhed Shilapushpa CARE
q કડની પથરી, મૂ ાશય જે વા યુરોજે િનટલ રોગોના
સંચાલનમાં ગોખ મદદ પ છે . તે પેશાબની નળીઓના
આરો યને ો સાહન આપવામાં મદદ કરે છે .

q ડ યુ રયા અથવા

ટ યુ રયાને તે અટકાવે છે . તે
કેલિસમ યુ ત કણોનો જ થો ભેગો થતા અટકાવે છે . તે
એિ ટમાઇ ોબાયલ એજ ટ તરીકે પણ કામ કરે છે .

પાઇલો કેર
પાઇલો કેર કે સૂલ હરસ (પાઈ સ) ની ઘનતા ઘટાડે છે , ર ત ાવને િનયંિ ત કરે છે અને સૂજેલી વચા અને લે મ
પટલને સરખી કરે છે . આ ગુદા ર ત ાવ, પીડા, ખંજવાળ અને પાઈ સ સાથે સંકળાયેલ જૂ ની કબિજયાત સુધારે
છે .
પાઇલો કેર કે સૂલ ની થાિનક ઍનલજે િઝક ગુણધમથી પીડાથી રાહત થાય છે અને પીડા મુ ત મળનું િવસજન
િનિ ચત કરે છે .
પાઇલો કેર કે સૂલ એ ટીમાઇ ોિબયલ તરીકે,શરીરમાં મ યવત માઇ ોિબયલ સં મણ અટકાવે છે .

PILOcare

controls bleeding
heal Skin Pain
Natural
q પાઇલો કેર કે સૂલ કુદરતી રીતે હરસ (પાઈ સ) ની ઘનતા
ઘટાડે છે .
q મળને સહજ રીતે બહાર કાઢવામાં મદદ પ.
q 100% કુદરતી અને શુ ધ જૈ િવક જડીબુ ટીથી બનેલ.

લુકો કેર
ડાયાિબટીસથી પીડીત છો ? અહ એક ઉકેલ છે :
શકરાના તરને ઘટાડવામાં અને

વનમાં મીઠાશ લાવવામાં મદદ પ બની શકે છે .

લુકો કેર લાંબા સમય સુધી લોહીમાં શકરાના તરને મહ મ િનયંિ ત રાખવામાં મદદ કરે છે . તે પેશાબ
(પોલીયુરેથીલ) અને તરસ (પોલીડીિ પયા) થી સંબંિધત લ ણોમાં રાહત મેળવવામાં પણ મદદ કરે છે .
લુકો કેરમાં

ંબુબીજ, િવજયસર, ગુડમર, િશલા ત, કાલમેઘ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .

jambubijvijaysar shilajit
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ઊ ના તરને પુનઃ થાિપત કરે છે .
શકરાના સંતુલનને િનયંિ ત કરે છે .
પગની જલન પર રાહત આપે છે .
મૃિત વૃિ ધ માટે સકાર મક.
ડાયાિબટીસને કારણે તીય કામવાસના કમીપણામાં
મદદ પ.
q ડાયાિબટીસને કારણે આંત રક અંગોને થતા કોઇ નુકસાન
સામે મદદ પ.
q વનની ગુણવ ા વધે છે .

પેઇનો કેર
પેઇનો કેરમાં મુ ય સ ય સામ ી 'શલાકી' છે , તે સાંધાનો સોજો, દુખાવો અને અ ય િવકારોના લ ણોને
ઘટાડવા માટે અસરકારક છે જે માં સંિધવા (રાયમટોઇડ આથરાઇ ટસ) અને ઓિ ટઓઆથરાઇ ટસ) નો
સમાવેશ થાય છે . પેઇનો કેર સાંધાઓમાં લોહીના પુરવઠામાં સુધારો કરે છે અને મરોડ વારા નાશ પામેલી ર ત
વાિહનીની અખં ડતતા પુનઃ થાિપત કરે છે . લાયકોસિમનો લાઈકને (Glycosaminoglycans) માં ઘટાડો,
જે કૃિ મ નુકસાન અને નરમ હાડકાઓ તૂટવાની આરે ય છે , તે િબન- ટાયરોઇડ એ ટી-ઈ લેમેમેટરી દવાઓ
(non-steroidal anti-inammatory drugs) (NSAIDs) પર દદ ઓમાં એક સામા ય િ થિત છે . શલાકી
(Boswellia) લાયકોસિમનો લાઈકનું અવમૂ યન ઘટાડે છે અને સાંધાઓની સુર ા કરે છે .
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Grabha
TagarLodhra PAINO jeera
Kavcha

Nagkeshar

પેઇનો કેરમાં ગુગુલ (Indian Bdellium) પણ છે . તે એક બળતરા િવરોધી ત વ અને
એ ટીઑ કસડ ટ છે જે નાઇ ક ઑ ાઈડ (nitric oxide) ની રચનાને અટકાવે છે , જે
સાંધા અને હાડકાને ખરાબ કરવામાં કારણ ભૂત છે . પેઇનો કેરમાં િનગુ ડી છે જે વેતા ચેતા
અને સાંધાને શાંિત ળવવા માટે અસરકારક જડીબુ ટી છે . સાંધા, સંિધવા, સાંધામાં
દુખાવો, બળતરા અને સોજો ઘટાડવા માટે લાંબા સમયથી તેનો ઉપયોગ થયો છે . પીઠનો
દુખાવો દૂર કરવામાં તે ખાસ કરીને ખૂબ અસરકારક છે .

જોઈ ટસ કેર
Ÿ જે મ જે મ તમારી મર વધે, તેમ તમારા શરીર વારા બનાવેલ લુકોસામાઇનની મા ામાં ઘટાડો થાય છે . જે ના
પ રણામ વ પે તમારા કા ટલેજ અને હાડકાં એકબી સામે ઘસાય છે , તમારા સાંધાને નુકસાન પહ ચે છે , અને
તમારા જોઈ ટની જ યાઓમાં લુિ કે ટંગ િસનોવીયલ વાહી પાતળા અને પાણીયુ ત બની ય છે .
Ÿ તે જોઈ ટની ગિતશીલતા, ટે ડ સની િ થિત થાપકતા, અિ થબંધન અને જોડાણ ને ળવવામાં મદદ કરે છે .
મર સાથે, લુકોસામાઇનની જ રયાત વધતી ય છે અને આહાર પૂરક તેની પૂરવણી કરવામાં મદદ કરે છે .
Ÿ આયુ ટેમ જોઈ ટ કેર સ ય એથિલ સ અને વૃ ધો માટે િવકસાવવામાં આવી છે કારણ કે તેના ઘટકો સોજો,
ગિતશીલતા અને પીડામાં રાહત આપે છે . તેમાં લુકોસામાઇન સ ફેટ મૌજુ દ હોય છે જે કુદરતી રીતે સાંધા ની
આજુ બાજુ માં બનતું વાહી છે જે ટે ડ સ, િલગામ સ અને કા ટલેજને િનયંિ ત કરે છે .
Ÿ તે સાંધા માટે આહાર પૂરક છે જે કા ટલેજ બનાવવા, સાંધાની ગિતશીલતા વધારવા, લવચીકતા વધારવા, કચર
ળવવા, જોઈ ટ ટ યુને સુરિ ત કરવા અને બળતરા ઘટાડવા માટે મદદ કરે છે . તે લુકોસામાઇન ધરાવે છે જે
કા ટલેજ તથા નાયુ પેશીઓનું ર ણ કરે છે અને હાડકાંને મજબૂત કરે છે .
Ÿ હાડકાના આરો યને ળવવા માંગતા લોકો માટે ઉપયોગી. જે ઓ ઍ લે ટક અથવા પોટપરસન છે તેથી તે
અિ થ ઇ માટે વધુ િતકારક હોય છે . જે લોકો ખૂબ કાયશીલ અથવા હાડ મે યુઅલ મ કરે છે , તે લોકો માટે
ખુબ ઉપયોગી.

Joints

Flexibility Problem
Solution Ligament

Tendon
pain Fast cartilage reduce

q જોઈ ટ હે થ, જોઈ ટ કેર, જોઈ ટ લુિ કેશન, જોઈ ટ
લેિ સિબિલટી માટે.
q િલગામે ટ, કા ટલેજ અને ટે ડન સપોટ.
q વય સંબંિધત સમ યાઓને રોક.ે

ઓમેગા 3-6-9 કે સૂલ
આયુ ટેમ ઓમેગા 369 એ સમૃ ધ આહાર પૂરક છે જે માં ઓમેગા -3, ઓમેગા -6 અને ઓમેગા -9 ની સાથે
અ ય ઓમેગા ફેટી એિસ સ શાિમલ છે , જે કોઈપણ તંદુર ત ખોરાકનો એક મહ વપૂણ ભાગ છે . તે ઈપીએ
(EPA) અને ડીએચએ(DHA) પૂરા પાડે છે જે અનુ મે કા ડયોવે યુલર આરો ય, મગજ અને યુરોલો કલ
કાય ને ળવવા માટે ફાયદાકારક છે . ઓમેગા -3, ઓમેગા -6 અને ઓમેગા -9 ફેટી એિસ સ એ ખૂબ જ હે થી
ફે સ હોય છે . જો કે, દરેક ફેટી એિસડ તમારા શરીર માટે કંઈક અલગ કાય કરે છે . તમારા રો જં દા આહારમાં આ
યેક ફેટી એિસ સનું સંતુલન હોવું મહ વપૂણ છે . આમાં અસંતુલન ઘણી વાર કોઈ લાંબી િબમારીનું કારણ બની
શકે છે .

Arthritis
Heart Asthma
Omega cariovascular skin
health

cholesterol

strong
cancers high blood pressure

ઉપયોગ:

હાઇ કોલે ટરોલ

હાઇ લડ ેશર

અ થમા

q
q
q
q

જે કા ડયોવે યુલર, જનન અને ચેતાતં માં મદદ કરે છે .
જે લોકો વય-સંબંિધત િબમારીઓને ટાળવા માંગે છે .
જે ઓ તેમની વચાની ગુણવ ા સુધારવા માંગે છે .
બાળકોના િચ ક સા િવકાસ, તંદુર ત મગજ કાય અને સ ય વનશૈલી
સુધારવા મદદ કરશે.
q ઓમેગા 369 કે યુ સમાં આવ યક ફેટી એિસ સ હોય છે જે કા ડયોવે યુલર
આરો ય માટે ફાયદાકારક હોય છે .

ઉપયોગ: કેટલાક કે સર, ડ ેિસવ ડસઓડર, હાઇ લડ ેશર,
ઓ ટીયોપોરોિસસ, સંિધવા, ડાયાિબટીસ વગેરે માટે ઉપયોગી.

િવટાિમન બી12
િવટાિમન બી12 તમારા માટે શું કરી શકે છે ? - શું તમે તેના ફાયદા ણવા િવશે આતુર છો?
આયુ મ િવટાિમન બી12 ોટીન, ચરબી અને કાબનું વધુ અસરકારક રીતે ઊ માં પાંતર કરી તમારા શરીરની
ચયાપચયને મદદ કરે છે . તમને સારા મૂડ,સાવચેત અને ઉ સાિહત રહેવાનો અહેસાસ થાય છે . િવટાિમન બી 12
(મીથાઇલકોબાલામાઇન) અને ફોિલક એિસડનું ઉ મ િમ ણ છે , િવટાિમન બી12 સમ દવસમાં તંદુર ત ઊ તર
ળવે છે અને તંદુર ત ર ત કોિશકાઓ માટે જ રી છે .તેનો ઉપયોગ તમારા પાચન તં ને સામા ય બનાવવા માટે થાય
છે . િવટાિમન બી 12 એ પાણીમાં ા ય િવટાિમન છે , જે ની ઊ ચયાપચયમાં મહ વપૂણ ભૂિમકા ભજવે છે . તે લાલ
ર ત કોિશકાઓના િનમાણમાં પણ મદદ કરે છે .

િવટાિમન બી12 ની ઉણપના લ ણો:
q
q
q
q
q
q
q

વધુ થાક
ઊ નો અભાવ અથવા સુ તી
વાસ લેવામાં તકલીફ
બેભાન થઇ જવું
કાનમાં રંગ વાગવી (ટીની સ)
ભૂખનો અભાવ
અમુક લાગણીઓના સંપકમાં ઘટાડો અથવા
ફેરફાર

q
q
q
q
q
q

િ ની સમ યા
મોઢામાં ચાંદીનો સોજો
ભની લાલાશ કે બળતરા
માથાનો દુખાવો
ચાલવામાં તકલીફ
મૂડમાં ફેરફાર

દરેક 3 ભારતીયોમાંથી 1 િવટાિમન B12 ની ઉણપથી પીડાય છે . 92% શાકાહારીઓ
િવટાિમન B12 ની ઉણપથી પીડાય છે .

q િવટાિમન બી 12, જે ને કોબલામાઇન પણ કહેવાય છે , તે એક મહ વપૂણ જળ
ા ય િવટાિમન છે .

q તે તમારા લાલ ર તકણો અને ડીએનએ ના ઉ પાદનમાં મહ વની ભૂિમકા ભજવે
છે , તેમજ તમારા નવસ િસ ટમના યો ય કાય માટે પણ તે જ રી છે .

q માંસ, માછલી, મરઘા, ડા અને ડેરી જે વા ાણી ખોરાકમાં િવટાિમન બી 12
કુદરતી રીતે જોવા મળે છે .

q તમારા શરીરમાં િવટાિમન બી12 નથી બનતુ,ં તેથી તમારે તેને પશુ-આધા રત ખા
વ તુઓ અથવા સ લીમે સ માંથી લેવાનું રહેશે અને તમારે તેને િનયિમત ધોરણે
કરવું જોઈએ, કારણ કે તમા ં શરીર લાંબા સમય સુધી િવટાિમન બી12 સં હ કરતુ
નથી.

q તાજગી આપે, રચાજ કરે, પુન િવત કરે.
q ફોિલક એિસડ સાથેના આયુ ટેમ િવટાિમન બી12 વારા પુ ષો અને

ીઓને

યાપક લાભ મળે છે .

q આ ખાસ તૈયાર કરેલ 1500 mcg બી12 (મીથાઇલ કોબાલામાઇન) સૂ
ખોરાકમાં ઊ ને ક વટ કરવાની મતામાં સુધારો કરે છે , જે તમને એક વ થ
વનશૈલીની ેરણા આપે છે .

િવટાિમન ડી3
"સનશાઇન" િવટાિમન ડી એક ચ ચત િવષય છે . કદાચ તમને તાજે તરમાં જ
અથવા કોઈ બી યિ તને તેની ઉણપ છે .

ણ થઇ હશે કે તમને એની ખામી છે

િવટાિમન ડીની ઉણપ અને અપૂરતા હવે એક વૈિ વક હેર આરો ય સમ યા છે જે અંદાિજત િવ વભરમાં 100 કરોડ
લોકોને અસર કરે છે .

VITAMIN D3 CALCIUM
TEETH
BONE MAINTAIN
AND MUSCLES

STRONG

10 માંથી 9 ભારતીયોને િવટાિમન ડીના બા પુરવઠાની જ ર છે .
ખુબ જ ઓછા કૃિતના ખા પદાથ િવટાિમન ડી ધરાવે છે . ફ ત 20% િવટાિમન ડી આપણા આહારથી મળે છે
જયારે બાકીનું 80% સૂય વારા યુવી રેઝના એ સપોઝર(સંપક) થી મળે છે .

િવટાિમન D ની ઉણપ શા માટે થાય છે ?
q તમને તમારા ખોરાકમાંથી િવટાિમન ડી પૂરતા માણમાં મળતું નથી.
q તમે ખોરાકમાંથી પૂરતા માણમાં િવટાિમન ડી શોષી શકતા નથી. (માલઅ સો શન
સમ યા).
q તમને સૂય કાશ પૂરતા માણમાં મળતો નથી.
q તમારા યકૃત અથવા કડની શરીરમાંના િવટાિમન ડી ને સ ય વ પમાં પાંત રત
કરી શકતા નથી.
બોન હે થ અને ઇ યુિનટી
હાડકાના આરો ય અને રોગ િતકારક તં ને

ળવવા માટે િવટાિમન ડી3 જ રી છે .

ગ ડી 3
િવટાિમન ડી 3 ના દર (1000 IU) નુ સેવન તમને તંદુર ત તરો

ળવી રાખવામાં સહાય કરે છે .

કેિ શયમ, હાડકાં અને દાંતમાં મુ ય માળખાકીય ત વ છે જે ફ ત િવટાિમન ડી વારા શરીરમાં શોષાય છે .
કેિ શયમના શોષણ માટે મહ વ િવટાિમન D દાંત અને હાડકાના આરો યને ટેકો આપવા માટે મદદ કરે છે ,
રોગ િતકારક સહાય પૂરી પાડે છે અને વ થ નાયુ કાયને ો સાહન આપે છે વધુમાં નાયુની તાકાતમાં વધારો
કરે છે , જે સંતુલન સુધારવામાં મદદ કરે છે અને વૃ ધોમાં પડી જવાનું જોખમ ઘટાડે છે .
િવટાિમન ડીની શરીરમાં અ ય ભૂિમકા છે , જે માં સેલ વૃિ ધ મો યુલેશન, ચેતા નાયુ, િતર ા અને સોજો
ઘટાડવામાં મદદ કરે છે .
િવટાિમન D ની ઉણપ માટે અહ 7 સામા ય જોખમ પ રબળો છે :
1. યામ વચા હોવી.
2. વૃ ધ હોવું.
3. વધારે વજનવાળા અથવા મેદ વી હોવાથી.
4. માછલી અથવા ડેરી ખા પદાથ ઓછા ખાવાથી.
5. િવષુવવૃ થી રહેતા હોય યાં સૂય કાશ વષ દરિમયાન બૌ ઓછા સમય
માટે મળતો હોય.
6. હંમેશાં બહાર નીકળતી વખતે સન ીનનો ઉપયોગ કરતા હો
7. વધારે સમય ઘરમાં રેહવું
અહ િવટાિમન ડીની ઉણપના 8 િચ નો અને લ ણો છે
1. વારંવાર બીમાર કે ચેપ લાગવો
2. થાક લાગવો
3. હાડકા અને પીઠનો દુખાવો
4. હતાશા
5. ઘા પુરાતા વાર લાગવી
6. વારંવાર હાડકા તૂટી જવા
7. વાળ ઉતરવા
8. નાયુમાં દુખાવો થવો

મેલ ટોન
મેલ ટોન એ એક કૃિ મ રસાયણ િવનાનું હબલ ફો યુલેશન છે .
તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ઘટકોનો ઉપયોગ, 5000 વષ થી આયુવ દક ણાલીમાં વગર કોઈ આડઅસરો વગર
થઇ ર ો છે .
તેમાં અ વગંધા, શતાવારી, ગોખશુરા, સફેદ મુ લી, િશલા ત, બાંગભ મ, લોહાભ મ, િવદારીકંડ, તાલમખાના,
િબજબાંદ, નાગર અને પીપલી જે વા ઊ સહાયક જડીબુ ટીઓ છે , જે તમને કઠોર અથવા બેચેની લાગણી િવના
અ યંત યાન, ઊ અને સતકતા પૂરી પાડવા માટે મદદ કરે છે .

multi- Vitamin Suppliment Provides strength
Useful in digestive weakness and loss of & stamina
appetite Helpful in improving overall health

Shilajit -Sex Life, Depression, Stress, Natural Sleep
હબલ સ લીમે ટ : તંદુર ત દશન, હકારા મક મૂડ, કુદરતી ઉ અને તમારા મનની પૂણ મતા
સુધી પહ ચવા માટે ો સાહન આપવા માટે જડીબુ ટીઓની સંપૂણ િમ ણ દાન કરવા માટે
આ ઝડપી-કાય મ બૂ ટર સૂ ની કાળ પૂવક રચના કરવામાં આવી હતી.

સામ ી
અ વગંધા

લોહભ મ

શતાવરી

િવદારીકંડ

ગોખશુર

તાલમખાના

સફેદ મૂસળી

બીજબંધ

િશલા ત

નાગર

બાંગભ મ

પીપળી

લેવલ અપ- આ શાકાહારી પૂરક તમારા યાયામ, સહનશિ ત, ઉ ના તરની સાથે સાથે દુબળ નાયુ (lean muscle mass ) ને
છે .

ો સાહન આપે

ફીમેલ ટોન
“ફીમેલ ટોન એ એક કૃિ મ રસાયણ િવનાનું હબલ ફો યુલેશન છે . તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ઘટકોનો
ઉપયોગ, 5000 વષથી આયુવ દક ણાલીમાં વગર કોઈ આડઅસરો વગર થઇ ર ો છે ."

multi- Vitamin Suppliment

Provides strength

Useful in digestive weakness and loss of & stamina
appetite Helpful in improving overall health

Shilajit - Depression, Stress, Natural Sleep

q ફીમેલ ટોનમાં શતાવારી આવેલ છે , 'શતા' શાિ દક અથ છે 100 અને વારી
એટલે 'સમય'.

q શતાવારી (શતાવરી) નું િનયિમત રીતે ઉપયોગ
કરતી
ી 100 બાળકોને જ મ આપવા
સ મ છે .

q આ આયુવેદમાં આપવામાં આવતી એક
સમાનતા છે જે સમ વે છે કે
શતાવરી કેવી રીતે સારી છે .

q

ીઓ માટે

ીઓના સંપૂણ જનન તં ને મજબૂત કરે છે
તેમજ હોમ સને સંતુલીત કરે છે .

સામ ી
અશોક

અપમગ

પલાસ

કોઠા ભા

લોધરા

કવચા

કાલીગરની

પારસ પીપલ

શતાવરી

બનયન

િજયાપો ટા

નાગકે વર

િ પ િલના કે સૂલ
ખા સુર ા વારા એક પ રિ થિતક, પૌિ ક, આહાર પૂરવણી તરીકે િ પયુિલનાની તપાસ કરવામાં આવી છે અને
કુપોષણ માટે આહાર પૂરક તરીકે કામ કરે છે અને લાઇટ અથવા મંગળ િમશન માટે આહાર પૂરક તરીકે કામ કરે છે .
ખા સુર ાના સંશોધનમાં ઓછા જમીન અને ઓછા પાણીવળી જ યાએ િ પ િલનનું ઉ પાદન કરવાની જ ર
છે , જે માં જ રી ોટીન અને ઊ જે માંસના ોતોના પમાં પશુધન માટે જ રી છે .

Spirulina
Vitamins energyImprove
memory
protine water
minerals immunity ironcalories stamina
િ પ િલનામાં 5% પાણી, 24% કાબ હાઇ ે સ, 8% ફેટ, અને લગભગ 60% (51-71%)
ોટીન શામેલ છે .
િ પ િલના એક કુદરતી શેવાળ પાવડર છે જે ો ટનમાં ચી છે અને એ ટીઑ કસડ ટનો
સારો ોત છે .
િ પ િલનામાં િવટાિમ સ B, A, C, D, E અને ખનીજ પણ શાિમલ હોય છે .
તે મોટા ભાગે ોટીન અને આવ યક એિમનો એિસડથી બનેલો છે અને ઉ ચ કુદરતી લોહ
ખનીજ ધરાવે છે . તે કુદરતી ોટીનનો સૌથી ધનવાન ોત ગણાય છે .
તે રોગ િતકારક તં ને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે અને પાચન આરો યમાં સુધારો કરે છે .
તે શરીરની કુદરતી સફાઇ અને િબન ઝેરીકરણ દૂર કરવામા મદદ કરે છે .
દરેક આયુ ટેમ િ પ િલના કે યૂલમાં 500mg િ પ િલના સમાવે છે .

r િ પ િલના િતર ા િબ ડ કરવામાં મદદ કરે છે .
r શરીરને પુનઃ િવત કરવ,ું બળવાન કરવું અને તેના કાય નું પુન િવત
કરવામાં મદદ કરે છે .
r િ પ િલના હ રત ય, ો ટન, િવટાિમ સ અને ખિનજોમાં સમૃ ધ છે .
અને શરીરની સફાઇ અને ર ત શુિ ધ કરે છે . શરીરની િતભામાં સુધારો કરે
છે .
r ઓછી કેલરી, ઓછી ચરબી અને કોલે ોલ વગર ઉ ચ પોષણ દૈિનક પૂરક.
r તે થાક ઘટાડે છે અને તમારી સહનશિ ત વધારે છે .
r તે આયનમાં સમૃ ધ છે અને તમારા િહમો લોિબન તરને સુધારે છે .
r તે વૃ ધ વ િવરોધી ગુણધમ ધરાવે છે અને એક સારી કુદરતી એ ટી
ઑ સીડે ટ છે .
r તે મેદ વીતા, હાયપરટે શન, ઓછી િતર ામાં મદદ કરે છે .

સુપર એિ ટઓિ સડ ટ (મ ટીિવટામીન) ટેબલેટ
યારે આયન(Iron) ઓિ સજન સાથે િત યા આપે છે યારે તે રાસાયિણક "કાટ" બનાવે છે
કારણ કે તેને ઓિ સડાઇ ડ કરવામાં આવે છે . બાયોલોિજકલ ઓિ સડેશન એ શરીરની ધીમે
ધીમે થતી વૃ ધ વ વધારવાની
યા છે . ઓિ સડેશન મૂળભૂત રીતે સમ શરીરમાં અને
સે યુલર તરે થાય છે . ઓિ સડેશન રીએ શન એક િથયરી છે જે જણાવે છે કે ઓિ સજન
શરીરની અંદર િત યા કરે છે પ રણામ પે મુ ત રે ડકલ ઉ પ ન થાય છે .
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એ ટીઑ કસડ ટ એ એવા પદાથ છે જે તમારા કોષોને મુ ત રે ડકલની અસરો સામે
ર ણ આપે છે - મુ ત રે ડકલ યારે પેદા થાય છે જયારે તમા ં શરીર ખોરાક પચાવે છે
અથવા તમાકુના ધૂ પાન અને અ ય રે ડએશનના સંપકમાં આવે છે . મુ ત રે ડકલ
દય રોગ, કે સર અને અ ય રોગોમાં મોટી ભૂિમકા ભજવે છે .
સૂયના સંપકમાં કુદરતી રીતે એિ ટઑિ સડ સનો નાશ થાય છે . આ કારણે
વચારોગિવ ાની દવસ દરિમયાન ચામડીને સુરિ ત કરવા માટે ટૉિપકલ
એ ટીઑ કસડ ટ ીમ અથવા લોશન સૂચવે છે .

q શિ તશાળી એ ટીઑ કસડ ટનું સંયોજન.
q મુ ત રે ડકલથી સેલને સુરિ ત કરે છે .
q પે રફેરલ ર ત પ ર મણ સુધારે છે .
q સુરિ ત તથા કોઈ આડઅસર નિહ.

Antioxidants & Oxidation
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કેટલાક તાણ પ રબળો અને વનશૈલીની આદતો મુ ત રે ડકલની રચના અને
ઓિ સડેટીવ તાણને ો સાહન આપવા માટે ણીતા છે :
q દૂષણ, િસગારેટના ધૂ પાન, આ કોહોલ સેવન
q ટોકિસ સ
q ઉ ચ ર તચાપ તર
q રે ડએશન, અિતશય સનબાથ ગ
q બે ટે રયા, ગ અથવા વાયરસ વારા ચેપ
q શરીરમાં બહુ ઓછુ ં અથવા વધારે ઓિ સજન મેળવો
એિ ટ ઓ સીડ સ શા માટે ?
વૃ ધાવ થા તમારા જ મના દવસે શ થાય છે , લગભગ 30 વષની વયે તમે
થમ સંકેતો જુ ઓ છો. વૃ ધાવ થાના િચ હો જૈ િવક રીતે િવલંિબત થઈ શકે છે ,
ફ ત જો અંદરથી કાય કયુ હોય.

કીનો કેર
કીનો કેર કે સૂલ જે વચાને પ , વ થ રંગમાં પુનઃ થાિપત કરે છે . તેના સ ય જૈ િવક ત વો લોહી શુ ધ કરે છે ,
હોમ સ િસ ટમને સંતુિલત કરે છે તેમજ વચાની એલ , િતઓ અને સં મણોને સારવાર પ છે .
કીનો કેર કે સૂલની મુ ય સ ય સામ ી "બકુચી" (Bakuchi) (Psoralea corylifolia) અક, જે ર ત શુ ધ કરનાર
અને વચાના નુકશાનની સારવાર અને િનયં ણ માટે કામ કરે છે . તે વચા માટે વૃ ધ વ િવરોધી છે અને ફરી વંત
કરવા મદદ કરે છે . બકુચી વ થ, લો ગ વચા માટે, ઝેરી પદાથ અને સૂ મ વો તમારા ર તમાંથી સાફ કરે છે .
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અ ય ત વ "મિ ઝ ટા" એક અસરકારક " લડ ડટોિ સફાયર" છે , વચાના િવકારો જે મ કે
હાઇપરપીગમે ટેશન, ખુજલી, ખીલ અને એલ ની સારવાર કરે છે . મિ ઝ ટામાં
એિ ટબેકટેરીઅલ અને દાહક િવરોધી ગુણધમ પણ છે જે ખીલ અને ખરજવું જે વી સામા ય
સમ યાઓ માટે સારો િવક પ છે .

ઈસબગુલ સાથે

લે સ કેર
ડાઈજે ટીવ પાવડર

q
q
q
q
q
q
q

લે સ કેર (ઈસબગુલ સાથે) પાવડર કબિજયાતથી રાહત માટે પાઈિસિલયમ આધા રત
કુદરતી રેચક છે . તે IBS (ઇ રટેબલ બોવેલ િસ ોમ) માટે ઉપયોગી છે . ઈસબગુલ જે
આયુવદ વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ એક અન ય છોડ “" લાનોવેટ"" થી બને છે .
સારા વાદ માટે લે સ કેર (ઈસબગુલ સાથે) પાવડરમાં નારંગીનો વાદ છે .લે સ કેર
પાવડરની 5 gms ની એક ચમચી સરેરાશ દૈિનક ફાઇબરના લગભગ 15% આપે છે .

પાચન અને કબિજયાત માટ.ે
કોલે ોલને ઘટાડે છે .
મળ યાગ િનયં ણ કરવા માટ.ે
વજન ઘટાડવામાં ે રત પ .
કબિજયાત માંથી છૂ ટકારો મેળવવા અને િનયિમતતા ળવી રાખવામાં મદદ કરે છે .
મળ યાગ કાય સંબંિધત સમ યાઓથી પી ડત દદ ઓને મદદ પ.
કોલો ટોમી, ઇિલઓ ટોમી, હરસનું દરદ, ગુદા ફશર, અિતસાર રોગોની સાથે સંકળાયેલ બીમારીમાં મદદ પ.

Improve Digestive

System
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Bowel movement
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લુ િમ ટ માઉથ વૉશ
✔આ કોહોલ મુ ત ✔બળતરા વગરનો વાદ
જો તમા ં મ સંવેદનશીલ હોય તો તમારા મૌિખક સંભાળમાં આ કોહોલ-મુ ત અને ાકૃિતક માઉથ વૉશનો ઉપયોગ કરો.
અમા ં માઉથ વૉશ દીના, લીમડા, અજમા લ અને પેપરમ ટ લથી બનાવેલું છે જે આખો દવસ તમને તાજગીનો
અહેસાસ કરાવે છે .
માઉથ વૉશ કોઈ ર લેસમે ટ નથી - દવસ માં 2 વાર શ અને કોકડા કરવા, તેથી, જો તમા ં દંત િચ ક સક મ ધોવા માટે
આ હ રાખે અથવા ન કી કરે તો પણ,સા ં ડે ટલ આરો ય ળવવા માટે, તમારે હજુ પણ તમારી સંપૂણ મૌિખક
સંભાળની િનયિમતતાને અનુસરવી પડશે.

protect Strong Fresh Phudina
germs Help Teeth Ajma
health Mouth Breath Neem
ઔરાસેન
r
r
r
r
r
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યુિમ ટ માઉથ વૉશના 6 લાભો:

લેકને ો સાહન આપતા વા ઓ સામે ર ણ આપે છે .
પેઢા ને વ થ ળવી રાખવામાં મદદ કરે છે .
ટાટર િબ ડ-અપ સામે ર ણ આપી દાંતને સફેદ રાખવામાં મદદ કરે છે .
મજબૂત દાંત ળવવા માટે મદદ કરે છે .
ખરાબ વાસના કારણે થતા વા ઓ સામે ર ણ આપે છે .
24 કલાક તાજગીનો અહેસાસ.

માટ રબ બામ
નાક મ થઇ ય યારે ઇ હેલર તરીકે ઉપયોગ કરી
શકાય (5 વષ અને વધુ માટે):
r ગરમ પાણીથી વાટકો ભરી અને તેમાં
આયુ ટેમ માટરબ બામ 2 ચમચી નાખવો
અને તેની વરાળ લેવી જે થી મ થઇ ગયેલા
નાકમાં અને વાસ લેવામાં રાહત મળે.
r તમે દવસમાં 3-4 વાર પુનરાવતન કરી શકો
છો.

Cold
throat
ઉપયોગ:

Menthol joints
champor
eucalyptus

Cough

Relief

r છાતી અને ગળાપર - થોડા સમય માટે ગળામાં થતી ઉધરસ અને શરદીને કારણે
વાસનળીમાં થતા ઇરીટેશનથી રાહત આપે છે .
r

નાયુઓ અને સાંધાઓ પર - થોડા સમય માટે નાયુઓ અને સાંધામાં થતા
દુખાવામાં રાહત આપે છે .

પૅઇન રલીવર બામ
આયુ ટેમ પેઇન રલીવર બામ - મહાનારાયણ તેલ, િનરગુંડી તેલ, અળસી તેલ, ગાંઘાપુર ઓઇલ,
િપપરિમ ટ લ, અજમા લ અને તજ તેલ જે વા 7 કુદરતી ઘટકોથી યુ ત છે .

pipermint ka phool

PainLinseedAjma
oil
nirgundi oil

mahanarayan oil

Gandhapuro oil Reliver

આ ઘટકો ગરમ અને આરામદાયક હોવાને િલધે પીડા થળે થતા
બળતરા અને દુખાવામાં રાહત આપે છે .
તે ગરદન / ખભામાં દુખાવો, પીઠનો દુખાવો, સાંધામાં દુખાવો,
મચકોડ વગેરે જે વા િવિવધ કારના મ યુલો- કેલેટલ દદમા
અસરકારક રાહત પૂરી પાડે છે .

પૅઇન રલીવર ઓઇલ
આયુ ટેમ પેઇન રલીફ ઓઇલ ગ ધપુરો, િનરગુંડી, તલ, વાતડ, નારાયણ, દેવદા , િવશગભ, તજ, િનલિગરી
અને લાલ મરીના પાવડરનુ અસરકારક િમ ણ છે .
આ ઘટકો દુ:ખાવામા રાહત આપે છે જે નાથી સોજો ઓછો થાય છે અને દદ પણ ઓછુ થાય છે .

narayan
gandhapuro PAINReliver

VatadNirgundi vishgarbha

nilgiti

red paper

આ તેલથી ગરદન, ખભા, કમર દદ, સા ધાના દુ:ખાવા જે વા મ યુલોકેલેટલ પૅઇનમાં અસરકારક રાહત થાય છે .

બોડી મસાજ ઓઇલ
આયુ ટેમ બોડી મસાજ તેલ િવટાિમન-ઇ અને ોિવટાિમન- એ ના કુદરતી
ોત છે . તે શરીરમાં િવટાિમન-એ સં લેષણમાં મદદ કરે છે . િવટાિમન-ઇ
નાયુઓ અને પેશીઓને મજબૂત બનાવે છે . આયુ ટેમ બોડી મસાજ તેલમાં
રહેલા ફાઈટો યુ ીયં સ વૃિ ધને ો સાહન આપે છે અને રે ડકલ અને
ઓિ સડ સ સામે વચાને ર ણ આપે છે . તે અટ કૅરીયા અને વચાકોપને
અટકાવે છે , વધુ તે વચાને બે ટેરીયલ ફંગલ ફે શન સામે ર ણ આપે છે .
િનયિમત નાન પહેલાં સૂય નાન બાદ જો આ તેલ થી મસાજ કરવામા આવે
તો તે િવટાિમન-ડી સં લેષણમાં મદદ કરે છે . આયુ ટેમ બોડી મસાજ તેલમાં
રહેલા ોિવટાિમન એ, િવટામીન ઇ, ઓિલવ અને લીમડાના તેલ બાળકો
તેમજ યૂવાનો માટે પોષક અને ર ણા મક ત વો ધરાવે છે .

ટ કેર ીમ
ટ કેર ીમ એક મોઇ ચરાઇ ઝંગ ટ ીમ છે . જે થાકેલા પગોને કુદરતી
ત વોથી આરામ, પોષણ અને તાજગી આપે છે .

Moiturizes Cracked

heels

Foot Care Cream Rough Feet
લાભો:
r
r
r
r
r

કોમળતા અને વચાની િ થિત થાપકતા વધારવું
એડી પરની િતરાડો પર રાહત આપવી
ગં દ અને મૃત વચા સુધારવી
પીડા અને દુખાવા પર રાહત આપવી
આરામ અને કાયાક પ

ઈચ કેર ીમ
વચા પર ખંજવાળ અને પરસેવો, ચામડીના બંધ ભાગ રગડાવાના કારણે અથવા સામા ય જં તુઓના કારણે થઇ શકે
છે . સૌથી વધુ અસર ત િવ તારોમાં તન હેઠળ, પેટમાં અડીને અને ંઘ વ ચેનો ભાગ હોય છે .
ઔરાસેન ઈચ કેર ીમ એ હબલ ફો યુલેશન છે જે અસરકારક રીતે ખંજવાળ અને ફો લીઓને ઘટાડે છે અને
ધીમે ધીમે વચાને સૂકવી નાખે છે . તે સગભાવ થા દરિમયાન ખંજવાળ અને ફો લીઓમાં રાહત માટે ખૂબ જ
ઉપયોગી છે . સાથે સાથે અ ય ચામડીની કટ અને ચકામા કે જે ખંજવાળમાં ફેરવાય છે તેમાં ફાયદાકારક છે .

Jasad Bhasma herbal
SkinRashes manjishtha
Itch Care Cream
જસદ અને ભ મ આ ીમના મુ ય ઘટક તરીકે વપરાય છે ,
જે ભેજ ળવવા માટે ણીતું છે અને એિ ટસેિ ટક અને
એિ ટમાઇ ોિબયલ ગુણધમ ધરાવે છે . તે ખરજવુ,ં
ખંજવાળ અને અ ય ચામડીના િવકારની સારવારમાં
ઉપયોગી છે .
આ ીમમાં મં ા પણ છે જે માં એ ટીઑ કસડ ટ અને
બળતરા િવરોધી ગુણધમ છે અને પ વચા પૂરી પાડવા
માટે ણીતું છે .

AYUSH KWATH IMMUNE
આયુષ વાથ

q ભારત સરકાર-આયુષ મં ાલય. વારા િનદિશત ફો યુલા.
q તમારી તાકાત અને રોગ િતકારક શિ ત વધારવા માટે ાચીન ભારતીય આયુવ દક સૂ .
q વ થ પ રવાર માટ,ે એિ ટ વાયરલ.

DalChini herbal

Immunity Tulsi Krishna marich

Sunthi Booster KADHA

NO SIDE
EFFECT

ALL AGE
GROUP

ALL
GENDER

100%
VEG

r શુ ધ, કુદરતી અને 100% શાકાહારી ઉ પાદનો, અને તેના ઘણા બધા વા ય
લાભો છે , જે નો મુ ય ફાયદો રોગ િતકારક શિ તને વેગ આપવાનો છે .
r લાંબા ગાળાના વા ય લાભ માટે દૈિનક ધોરણે વપરાશ કરો. તે લોહીને શુ ધ કરે
છે , હાિનકારક બે ટે રયા અને વાયરસ સામે લડે છે , િતર ા મજબૂત કરે છે અને
અ ય ઘણા વા ય લાભો છે .
r લેવામાં સરળ.કોઈ આડઅસરની ણ થઈ નથી. ઠંડી, સૂકી જ યાએ રાખો.
r સગભા ીઓ, દવા લેતા લોકોએ તે લેતા પહેલા તેમના સંબંિધત િચ ક સક ની
સલાહ લેવી જોઈએ.
r

ે ગુણવ ાની વન પિતથી સમૃ ધ.

તુલસી ો સ
આયુ ટેમ તુલસી ો સ ટી ઓિ સડંટ, ટી એ જં ગ, ટી બે ટેરીયલ, ટી વાયરલ, ટી સે ટીક ત વોથી
સમૃ ધ છે .
જો તમે દરરોજ તુલસી ો સના કેટલાક ટીપાં લો છો, તો તમે ઘણા રોગોથી રાહત અનુભવી શકો છો. તુલસીના
ો સ, ચામડી અને ઇિ યોને શાંત કરવા; તુલસી અને અ ય હબલ ઘટકોથી સંતુિલત છે .આ ોપ પાંચ કારનાં
અલગ તુલસી અકમાંથી બનાવવામાં આવે છે .

Anti septic Anti Aging

Anti Bacteria
TulsiAnti
viral

Relief

Stimulant
r તે તમામ

કારની ચામડીના કુદરતી અપણતાને
પુનઃ થાિપત કરવામાં મદદ કરે છે .
r તે તમારી રોગ િતકારક શિ ત વધારશે અને
તમારા રોગોને મારી નાખશે.
r તે કોઈ પણ આડઅસરો િવના કુદરતી િતર ા
બુ ટર છે .

કોફ-એ સ કફ સીરપ
આયુ ટેમ કોફ-એ સ કફ સીરપમાં તુલસી, નાગર , આદુલસા, હળધર , ય ીમાધુ, લ વંગ અને પીપલી અક શામેલ
છે .
તુલસીમાં બળવાન એિ ટિહ ટેમાઈન ગુણધમ છે જે પરાગ- ે રત સામે ર ણ આપે છે જે ો કો પેઝમને વેગ
આપે છે . તેનો ઉપયોગ નાક અને ગળામાં લાળના ઉપચાર માટે પણ થાય છે .
યિ મધુમાં એિ ટ યુિસવ, કફનાશક અને રોગ િતકારક ગુણધમ છે
જે ખાંસી દૂર કરવામાં મદદ પ છે .
એલ ક ઉધરસ, ધૂ પાન ઉધરસ, વસન માગ સાથે સંકળાયેલ
ઉધરસ ચેપ, વાસનળીના સો માં મદદ પ.

Allergic coughRelif

cough
coughSmoker’s Bronchitis

આયુ-િવટા ે યુ સ
આયુ ટેમ આયુ-િવટા એક હબલ ે યુઅલ છે જે અ વગ ધા, શતાવરી, શંખપુ પી અને ા ીથી સમૃ ધ છે .તે
બાળકની શા રરીક શિ તમાં વધારો કરી શકે છે અને શરીરની રોગ િતકારક શિ તમાં વધારો કરી શકે છે .
તે બાળકના િત યા સમયને વધારે છે .

Ashwagandha System
chocolate vanila
Immunity ﬂavour Brain stimulantor
અ વગંધા
શંખપુ પી
ા ી

તે યિ તની એકા તાની માનિસક સતકતા અને શિ તમાં સુધારો કરે છે , આમ િશ ણની
શિ ત વધી ય છે .તે બાળ ની એક દર ત દુર તી વધારે છે અને મન અને શરીરની સારી
તંદુર તી ા ત કરવા માટે જ રી ઉ અને ઉ સાહ પૂરો પાડે છે .તે બાળકને વધુ ઊ
પૂરી પાડીને તેની સહનશિ તમાં સુધારો કરે છે .તે શરીરનો કચરો અને ઝેર દૂર કરવામાં
મદદ કરે છે .
આયુ-િવટામાં છાશનું ોટીન(WHEY PROTEIN) અને ડી એચ એ (DHA) હોય છે , જે
પાંચ વષથી ઓછી મરના બાળકોના તંદુર ત િવકાસ માટે ડો ટરો વારા ભલામણ
કરવામાં આવે છે . સાદુ દૂધ લેતા બાળકોની તુલનામાં આયુ-િવટાના િનયિમત ાહકો
કેિ શયમનું વધારે માણ ધરાવે છે .

કેિ શયમ ે યુ સ
કેિ શયમ હાડકાની રચના માટે જ રી તથા હાડકાં અને દાંતને વ થ રાખવા આવ યક ખનીજ ત વ છે .
આયુ ટેમ કેિ શયમ ે યુ સ તમારાં નાયુઓ માટે માળખું દાન કરે છે અને તેને ટેકો આપે છે તથા
અંગોને સંર ણ આપે છે . હાડકાની મજબૂતીનો આધાર યિ તનાં હાડકાંની ખનીજ ઘનતા પર આધા રત
છે , જે ટલી ઘનતા વધારે, તેટલું હાડકાંનું માળખું વધારે મજબૂત.તે સાંધાની હલનચલન અને વા ય
સુધારે છે .તે હાડકાંનાં યને ળવવા કેિ શયમનું મહ મ શોષણ કરવામાં મદદ પ છે .

Calcuim mango

structure
bonemuscles

Strong

Teeth

તે સાંધાની ગિતશીલતા અને આરો ય સુધારે છે . તે
મહ મ કેિ શયમ શોષણ ા ત કરવા માટે મદદ કરે છે
અને હાડકાને મજબૂત રાખે છે .

શતાવરી ે યુ સ
આયુ ટેમ શતાવરીનાં દાણાં પુ ષ અને ી બંને માટે જો પાદક ઔષિધ છે , પાચન યવ થા માટે
રાહતદાયક છે , અને શિ તશાળી એડે ટોજે ન છે . તે તનમાંથી દૂધનાં ઉ પાદનનું સંતુિલત તર ળવે છે અને
મિહલાઓમાં અંતઃ ાવોનાં સંતુલનને ટેકો આપે છે .

Health Digestive system
Female

Femalemilk Reproductive Tonic
તે જોશવધક છે , જે જો પાક વાહને વધારે
છે , શુ ા ઓની સં યા વધારે છે અને
પુ ષોમાં િતય વનને િનયિમત બનાવે છે .
શતાવરી ાનતંતુઓને પોષણ આપવા અને
શમાવવા િવશેષ ઉપયોગી છે , તે મગજને
પોષણ આપે છે તથા શરીરને ચૂંક, દુઃખાવો
જે વાં વાયુિવકાર અને અ નં ામાંથી મુિ ત
આપી પુનઃસંતુલન આપે છે .

Buy our
Products
online @
www.
tymkhealth
.com

લાસ િવ ડો લીનર
જમ વાઈપ લાસ િવ ડો લીનર એ એમોનીયા મુ ત ફોમુલા છે , જે શિ તશાળી અને
વૈિવ યપૂણ સફાઈ આપે છે . જે કાચની બારીઓ પરથી ધૂળ અને મેલો મેલ દુર કરે છે . તે
આપના ઘરની ગુણવ ાને સુધારી યવસાિયક કાચ લીનર તરીકે વત છે .
q
q
q
q
q

બારીઓ, દપણ, છ ઓ અને અ ય કાચના સપાટીઓ માટે ઉ મ.
ઘૂળ, મેલ અને કચરો ઓગાળી નાખે છે .
હેવી યુટી ફ મ કે જે ઉભી સપાટીઓને પણ સાફ કરી શકે.
એમોનીયા મુ ત.
સાફ અને સુખદ સુગંધ.

કાચ/ ીન લીનર
આ જમ વાઈપ લીનર એ ખાસ રીતે તૈયાર કરાયેલું લીનર છે જે બધા કરના મોનીટર
ીન ઉપરના ડાઘ –ધ બા, આંગળીઓની છાપો, ધૂળ અને માટીને સાફ કરે છે . તે
અ કોહોલ, એમોનીયા,અને ફો ફેટ મુ ત લીનર છે .
q ીન લીનર ે જે બધા કારના ીન, ડ લે અને મોનીટર પર અસરકારક નીવડે
છે .
q લાઝમા, એલસીડી, એલીડી ,લેપટોપ, ટે લેટ, આઈપેડ અને અ ય સાધનો પર કામ
કરે છે .
q ખાસ આંગળીઓના િનશાન સાફ કરવા માટે તૈયાર કરાયેલું છે .
q ીન પર ઉજરડા કે િનશાન છોડતું નથી.
q સૌ ય રીતે –એચડી ટીવી ,પીસી મોનીટર, કી ડલ, ટે લેટ, લેપટોપ પર કામ કરે છે .
q માટફોન ડ લે,એપલ મેક ોડકટ ,આઈ-ફોન અને સેલફોન સાફ કરે છે .
q બારીઓ, દપણના કાચ, છ ઓ અને અ ય કાચની સપાટીઓ માટે ઉ મ.
q આપને મોબાઇલ, ટીવી અને લેપટોપની સાફ સુથરી ીન દાન કરે છે .

જમ વાઈપ લોર લીનર
સામા ય લીનર કરતાં આ ીન િ લ નંગ ોડ ટ તમારી તંદુર તી માટે
િહતકારી છે . 99.9% કટા નાશક છે અને ફનાઇલ કરતાં 10 ગણાં
વધારે કટા ઓનો નાશ કરે છે . સખત પરત પર પણ તે વાપરી શકાય છે ,
જે માં બાથ મ, રસોડાની સરફેસ અને બી જ યાએ વાપરી શકાય છે .
q ભ યતિળયુ ચમકાવવા વાપરી શકાય છે .
q ધૂળ,ડાઘ અને બીજુ ં ઘ ં બધું સાફ કરી શકાય છે .
q ધૂળ અને પ થર તથા ેચીસ સાફ કરીને તેને ચમકાવવા વાપરી
શકાય.
q ધૂળને સાફ કરી એલ થી બચી શકાય.
q વાતાવરણને વ છ બનાવવા માટે વાપરી શકાય.
જમ વાઈપ લોર લીનર પાંચ અલગ અલગ
સુગંધમાં ઉપલ ધ છે
લેમન | લવે ડર | રોઝ | િ મન | મોગરા

પાવર લ લીનર | સુખદ સુગંધ | 99.9% કટા નાશક

જમ વાઈપ મ ટી પપઝ લીનર
જમ વાઈપ લીનર કરતાં આ ીન િ લ નંગ ોડ ટ તમારી તંદુર તી માટે
િહતકારી છે . 99.9% કટા નાશક છે અને ફનાઇલ કરતાં 10 ગણાં
વધારે કટા ઓનો નાશ કરે છે . સખત પરત પર એ ખાસ લીન ગ ે
છે જે આપના ઘરની સફાઈની તમામ જ રીયાતોનો એકમા ઉપાય છે .
તે બધા કારના ડાઘા,દૈિનક ધૂળ,કચરો, ધુમાડાની મેશ ને સાફ કરી ઘરમાં
એક વા ય દ સુંગંધ આપે છે .ઓલરાઉ ડર લીનર જે બધા કારના
મેલ કચરાનો નાશ કરે છે . બેજોડ લી ટ એકસન ટે નોલો
વારા
દવાન ખંડની ચમકદાર સફાઈ કરે છે .
આને આપણે કાર, બાઈક ,કાચની છાજલીઓ,કેબીનેટ, દપણ,કોફી ટેબલ
અને કાચની બારીઓને સાફ કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

No Stain
No Marks

જમ વાઈપ નીમ ડશવોશ િલિ વડ

જમ વાઈપ નીમ ડશવોશમાં ડાઘાં સાફ કરવાનો ગુણ છે , જે
વાસણને નવું અને ચમકદાર બનાવશે. સાથે જ તેમાં પોલીકો ટંગ છે ,
જે તેને ફણવાળું બનાવતા અટકાવશે અને વાસણ પર બે ટે રયાને
વધતાં અટકાવે છે . તમને આપશે વ છ અને કીટા મુ ત વાસણ.

જમ વાઈપ લેમન એ ડ સી-સો ટ ડશવોશ િલિ વડ

જમ વાઈપ લેમન અને સી સો ટ ડબલ પાવર- દ રયાના મીઠામાં રહેલ સો ડયમ
લ બુ સાથે મળીને એક સો ટ લીન ડશવોશરનું કામ કરે છે અને પાવર લ ડશ
વોશ િલિ વડ સાિબત થાય છે . તે પાણીનાં ડાઘાંને પણ દૂર કરે અને ડની ગંધ દૂર
કરી ેશ ફીલ આપશે. ખોરાકની વાસને દૂર કરશે અને વાસણને ચમકાવશે.

જમ વાઈપ લેમન ડશવોશ િલિ વડ

જમ વાઈપ લેમન ડશવોશ ડશોને સાફ કરવામાં ઉપયોગી બનશે, સાથે જ લાસ
અને પાનાં વાસણોને પણ ચમકાવશે. લ બુમાં રહેલ સાઇ ક એિસડ એિ ટબે ટે રયલ છે જે ચમદાર વાસણ બનાવશે. લ બુનું તેલ ડાઘાં દૂર કરવાનું કામ કરે છે .
તેલ દૂર કરીને તમને આપશે કાચ જે વી ચમક.

જમ વાઈપ િલિ વડ ડટરજ ટ ફેિ ક
જમ વાઈપ િલિ વડ ડટરજ ટ પાણીમાં સંપૂણપણે ઓગળી ય છે , જે કાપડને સાફ
કરવા વપરાય છે . વપરાશ દરિમયાન તે ડ ટી રહેતું નથી અને એલ જક રએ શનની
સમ યા આમાં રહેતી નથી.
q આ િલિ વડ કપડાંને સાફ કરશે અને સુંગધીદાર બનાવશ.ે
q કપડાંનાં કલરને નુકસાન પહ ચા યા વગર તે કપડાંને લાંબો સમય ચાલે તેવું બનાવે
છે .
q લીચ અને ફો ફેટ ી એવું િલિ વડ વો શંગ મશીનમાં પણ આરામથી કામ આપે
છે .
q કપડાંને તે વધારે સુંવાળા બનાવે છે .

જમ વાઈપ એર ેશનર
જમ વાઈપ એર ેશનર બાથ મ, ટોયલેટ, કચન,
ઓ ફસ, ફે ટરીઓ, રે ટોર સ, હોિ પટલો,કપડા,
પુ તક- છાજલીઓ, વૂલન કપડાં, કાપટ, કાર,
ગોડાઉન વગેરે માટે આદશ છે .

2 અલગ અલગ ે સ માં ઉપલ ધ છે .
િ મન | લવંડર

વધારાના િબઝનેસ
સાધનો(ટુ સ)

રોગો/સમ યાઓ:

એનીિમયાં

એ ટી-એિજં ગ

Use ( Spirulina, Noni, Amla )
Capsules, Vitamin B12 Tablets,
( Protein Powder, Ayuvita &
Shatavari Granules ), Noni
Juice, Super-Antioxidant
Tablets

Use Aurascen Anti Ageing-AntiWrinkle Night Cream, Alovera
Gel, Mix Berries Juice,
Seabuckthorn Juice, Spirulina
Capules, Protein Powder, Noni
Juice, Super-Antioxidant Tablets

બાળક ના થવાની
સમ યાઓ/વં ય વ/નપુંસકતા

શરીરની ખરાબ ગંધ

For Male - ( Male Tone, Shilajit )
Capsules, For Female ( Female Tone Capsules &
Shatavari Granules ). Common For
both Male and Female :- ( Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni Juice,
Super-Antioxidant Tablets )

દાઢી વૃિ

Beard Growth Oil,
Male Tone Capsules

કોલે ટોલ
Use Ayustam Arjuna Capsules &
Omega 3-6-9 Capsules,
Seabuckthorn/Noni Juice, SuperAntioxidant Tablets, Use Stevia
Drops for Sugar Replacement,
Ayuslim Weight loss Powder &
Garcinia Capsules for Weight loss

કટ/ઘા/બન
Use Aurascen Turmeric Antiseptic
Cream (Multipurpose), Aloevera
Gel, Neem & Giloy Capsules,
Panchgavya / Natural Petals Soap

Use Aurascen Unisex Body DEO,
Talcum Powders, DEO Fragnant
Soap, Aurascen Perfumes,
Aurascen Talcums

લડ ેશર (બીપી)

Arjuna Capsules,
Omega 3-6-9 Capsules,
Seabuckthorn/Noni Juice

લાંબા સમયની
પીડા/દદ
Use Paino Care Capsules,Noni
Capsules, Ayustam Pain Reliever
Oil, Pain Reliever Balm, Smartrub
Balm, Vitamin D3 Tablets, Joints
Care Tablets, Calcium Granules,
Body Massage Oil,
Seabuckthorn/Noni Juice, Vitamin
B12/Super-Antioxidant Tablets

દૈ િનક પૂરક/આહાર પૂરક
Use ( Male Tone & Female Tone )
Capsules, ( Noni, Spirulina, Neem,
Amla, Aloevera, Garcinia Cambogia,
Giloy, Moringa, Brahmi,
Ashwagandha ) Capsules, Vitamin
B12, Vitamin D3 Tablets, Noni Juice,
All Granules /Powder, Laxcare
Powder

અમારી ઉપયોગી ોડ ટસ:

આથરાઇિટસ/સંિધવા
Use ( Paino Care, Saragva )
Capsules, Vitamin D3 Tablets, Pain
Reliever Oil & Pain Reliever Balm,
Calcium Granules, Joints Care,
Mix Berries/Seabuckthorn/Noni
Juice, Super-Antioxidant Tablets

ખરાબ ાસ
(મો માંથી દુ ગધ આવવી)
Aurascen Bluemint Mouth Wash,
Tulsi Drops, Neem & Giloy
Capsules, Lax Care Powder

શારીિરક િતકાર અને
રોગ િતકારક શિ
વધારવા

Use Ayush Kwath ( Can use to make
Herbal Tea), Ayustam ( Male Tone &
Female Tone ) Capsules,
Seabuckthorn/Aloevera/Mix Berries Juice,
Spirulina Capsules, Moringa Capsules,
Noni Capsules, Amla Capsules, Noni
Juice, Tulsi Drops, Giloy Capsules, Protein
Powder, ,Ayuvita & Shatavari Granules,
Vitamin B12 Tablets, Vitamin D3 Tablets

ટીવી ીન, લેપટોપ ીન,
કાર ીન સાફ કરવા

Germiwipe Glass/
Screen Cleaner

ડે ડફ/ખોળો

Use Aurascen Anti Dandruff Hair
Oil, Aurascen Anti Dandruff
Shampoo, Amla Capsules, Neem
Capsules, Skino Care Capsules,
Aloevera Peach/Noni Juice

અ થમા

Use ( Giloy, Noni, Male Or Female
Tone, Arjuna ) Capsules, Tulsi
Drops, Noni Juice, Kof-X Syrup,
Omega3-6-9 Capsules

ઘર/ઓિફસમાં
ખરાબ ગંધ
Aurascen Aggarbatti,
Germiwipe Floor Cleaners,
Germiwipe Air Fresheners

હાડકાની મજબૂતાઈ/
તૂટેલા હાડકાં માટે
Use Moringa Capsule, Protein
Powder, Ayustam Calcium
Granules, VItamin D3 Tablets,
Joints Care Tablets,
Seabuckthorn/Noni Juice

કબિજયાત/એિસિડટી/ગેસ
/પાચન સમ યાઓ

Use Ayustam Amla Capsules,
Mix Berries/Seabuckthorn/Noni
& Aloevera Peach Juice,
Laxcare Powder

દાંત, પેઠાની સમ યાઓ દં ત િચિક સા, ગમ સમ યાઓ

Use ( Noni, Amla, Giloy )
Capsules, Blue Mint Mouthwash.
Use Painocare During Pain,
Mix Berries/Seabuckthorn/Noni
Juice

િડટૉિ સિફકે શન /
િબનઝે રીકરણ
Use ( Male Tone & Female Tone )
Capsules, ( Noni, Spirulina,
Neem, Amla, Garcinia Cambogia )
Capsules

વાસણો પર ગંદી, ખરાબ
ગંધ અને ડાઘ સાફ કરવા

Germiwipe Dish Wash Liquid Gels
( Available in 3 Variants )

ફે સ કે ર/ ફે સ લો
એ ડ યુટી
Scrubs Range, Face Serum, Face
Mist, Instawhite Day Cream, AntiAging & Anti-Wrinkle Night
Cream, Golden Facial Kit.

ઉધરસ અને શરદી માટે
Use Ayush Kwath as a Herbal
Tea, Smart Rub Balm , Tulsi/Giloy
Capsules, Ayustam Cough Syrup,
Ayustam Tulsi Drops, Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni Juice,
Super-Antioxidant Tablets

કપડાં પર ગંદકી અને
ડાઘ માટે

Germiwipe Liquid Detergent

ડાયાિબટીસ/મધુમેહ
Use (Glucocare Capules,Noni
Juice & Capsules, Neem, Amla)
Capsules. Use Stevia Drops as
Sugar Replacement, Mix
Berries/Seabuckthorn Juice,
Super-Antioxidant Tablets

ગંદી-ખરાબ ગંધ, વોશ મ,
ે ાં ડાઘ સાફ કરવા
બેિસન વગેરમ

Germiwipe Air Freshener, Multi
Purpose Cleaner

તાવ

Use ( Neem, Giloy Capsules ),
Seabuckthorn/Noni Juice, SuperAntioxidant Tablets

ફાટે લા હોઠ માટે

Aurascen Lip Balms.
Super Skin Jelly

શુ ક/ડાય વચા માટે
Aurascen Super Skin Jelly, Lip
Balms, Chocolate Body-Lotion,
Cucumber Lotion, Body Massage
Oil, Aurascen Glycerin Soaps,
Aloevera Gel, Rose Water/Toner

કારની બારીઓ, ઘર/ઓિફસની
બારીઓ, કાચનો દરવાજો
સાફ કરવા

Germiwipe Glass Window
Cleaner, Multi Purpose Cleaner

ખરજવું-ખજ
ુ લી
Use Itch care Cream, Skino Care
Capsules, Giloy Capsules, (
Spirulina, Neem, Noni, Aloe Vera
) Capsules, Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni Juice,
Super-Antioxidant Tablets

પગની સંભાળ

Foot Care Cream, Aloevera Juice,
Noni Juice

િત

ત રફ વાળ માટે

Use Mineral Free 18 Herbs Hair
Oil, Hair Oil with Argan & Teatree,
Multivitamin Hair Conditioner,
Soy Protein & Teatree Shampoo
with Conditioner

અિતશય તેલ અને
ચહે રા પર ધૂળ માટે
Use Foam Face Wash with Brush,
Multi Fruit Face-Wash,
Charcoal/Coffee Face/Body
Wash, Natural Sandal & Multani
Soap, Kesar Goti, Charcoal
Peeloff Mask, Facial Kit

ગંદી સપાટી

Germiwipe Floor Cleaners,
Multi Purpose Cleaner

આંખ, િ ની

િત

Use Super Anti Oxidant Tablets,
Aloevera Juice, Amla Capsules,
Seabuckthorn/Noni Juice

વ છ અને તા
શાકભા /ફળો માટે

Use Vegetables &
Fruits Wash Daily

મૃત વચા માટે
Use Aurascen Foam Facewash with
Brush, Rose Water/Toner,
Kiwi/Rose/Jasmine/Coffee Face &
Body Scrubs, Kesar Goti, Charcoal
Peeloff Mask, Clay Mud Mask, Facial
Kit, Skino Care Capsules, Aurascen
Soaps & Shower Gel

કે સર સામે લડવા

Use Mix Berries/Seabuckthorn/Noni
Juice, Super-Antioxidant Tablets,
Protein Powder, Omega 3-6-9, Giloy
Capsules, Tulsi Drops. It can help
you to increase your immunity

જં તુઓ મુ
નરમ
હાથ માટે

Aurascen Sanitizer, Aurascen
Hand Wash (3 Types),
Aurascen Lotions

િકડની અને લીવરની
સમ યાઓ માટે
Use Stonecare Capsules, Amla
Capsules, Aloevera Capsules,
Seabuckthorn Juice

ઇ ટ ટ િર ે િશંગ લૂક
Aurascen Body Deo, Aurascen
Face Mist, Aurascen Bath Spring,
DEO Fragrant Soap, Aurascen
Shower Gel,Kesar Goti, Charcoal
Peeloff Mask, Facial Kit,Kiwi &
Sandal Scrub

ફગ,
ૂ બે ટે િરયા/

વાણુ

Use ( Giloy, Spirulina, Noni,
Neem, Skino Care ) Capsules,
Turmeric Cream, Itch care Cream
for Itching, Tulsi Drops

સાંધાની સમ યાઓ

Joints Care, Saragva Capsules, Mix
Berry/Seabuckthorn/Noni Juice and
Anti Oxidants, Vitamin D3 Tablets

વાળ વૃિ

વિરત ઊ

માટે

Use ( Amla, Aloevera ) Capsules,
18Herbs Hair oil, Argan & Tea
Tree Hair oil, Aurascen
Shampoos, Beard Growth Oil for
Beard Growth, Aloevera Peach
Juice, Super-Antioxidant Tablets

લાંબા સમય સુધી હે ર
ટાઇલ ળવી રાખવા માટે

Use Aurascen Hair Wax, Beard
Oil For Beard & Moustache

ે મી અને
સરળ, રશ
મુલાયમ શરીર/ કીન માટે
All Aurascen Soaps & Shower
Gel, Body Lotion, Kesar Goti,
Aloevera Gel, Face Mist, Body
Deo, Charcoal Peel Off Mask,
Talcum Powders

ીઓની/ગાયનેક
સમ યા માટે
Use Feamle Tone Capsules,
Shatavari granules,
Mix Berries Juice,
Seabuckthorn Juice

શરીર પરના જં ત/ુ
બે ટે િરયાને મારી નાખવા

Itch Care Cream, Natural Petals
Ayurvedic Soap, Panchgavya Soap,
Neem Capsules, Skino Care, Hand
Sanitizer, Body Wash Range

માટે

7 Seas Energy Drink, Ayuhale
Energy Drink ( with DextroseZinc-Vitamin C ),
Moringa Capsules

પૂ

જ િરયાતો માટે

Aurascen Incense Sticks
(Agarbatti)

ે મી/
સીધા/રશ
મુલાયમ વાળ માટે
Aurascen Anti Freeze Serum,
Multivitamin Hair Conditioner,
Aurascen Shampoo, Aurascen
Hair Oils

વાળ ખરતા અટકાવવા
Use ( Amla, Noni, AloeVera, Neem )
Capsules, 18 Herbs Hair Oils &
Aurascen Hair Oils, Aurascen
Shampoo & Hair Conditioner,
Aurascen Hair Serum, Mix Berries
Juice/Seabuckthorn Juice, SuperAntioxidant Tablets

મેલેિરયા/ડે યુ

Use Ayush Kwath as a Herbal
Tea, Giloy/ Neem Capsules and
other Immunity Juices. Also Use
Anti Mos Go Oil to Prevent
Disease from Mosquito

કરચલીઓ માટે
Use Aloevera Gel, ( Amla, Aloe
Vera ) Capsules, Aurascen Facial
Kit, Aurascen Anti Ageing-AntiWrinkle Night Cream, Aurscen
Soaps, Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni/Aloeve
ra Peach Juice, Charcoal Peel Off
Mask, Clay Mud Mask

બાળ િવકાસ

Use Ayustam Protein Powder,
Ayuvita Granules, Spirulina
Capsules, Ayustam Calcium
Granules, Brahmi Capsules,
Vitamin D3, Saragva Capsules

સૂય ર ણ માટે

Use Instawhite Day Cream with
SPF15, Aloevera Skin Gel

દય રોગ
Use Noni, Amla, Spirulina,
Protein Powder, Arjuna Capsules,
Mix Berries Juice/Seabuckthorn/
Noni Juice, Omega 3-6-9, SuperAntioxidant, Vitamin D3 Tablets

મેમરી માટે

Use ( Noni, Amla, Spirulina,
Brahmi ) Capsules, Ayustam
Protein Powder ,Ayuvita,Noni
Juice, Super-Antioxidant Tablets

માિસક ાવ
દરિમયાન પીડા
Use ( Spirulina, Noni, Amla,
Female Tone ) Capsules, Ayustam
Shatavari Granules, Paino Care
Capsules, Mix Berries
Juice/Seabuckthorn Juice

નાયુમાં દુ ખાવો/શરીરનો દુ ખાવો/
થાકે લા નાયુ/ ોિનક પેઇન
માંસપેશીઓમાં દુ ખાવો /
શારીિરક પીડા / જૂ નો દુ ખાવો

Use (Spirulina, Noni,Paino Care)
Capsules, Ayustam Pain Reliever
Oil,Body Massage Oil,Ayustam Pain
Reliever Balm, Mix Berries Juice/
Seabuckthorn Juice/ Noni Juice,
Super-Antioxidant, Protein Powder

િ મે ટઅલ િસ ડોમ
Use (Female Tone & Paino Care
Capsules, Calcium Granules, (
Spirulina, Noni ) Capsules,
Ayustam Shatavari Granules, Mix
Berries Juice/Seabuckthorn
Juice/Noni Juice

ં
ઉઘની
િવકૃ િતઓ/
અિન ા
Use Brahmi Capsules,
Male/Female Tone Capsules,
Ashwagandha Capsules, SuperAntioxidant Tablets

થાઇરોઇડ

Use Ayustam Noni Capsules
& Noni Juice, SuperAntioxidant, Vitamin B12,
Vitamin D3 Tablets

માઇ ેન/માથાનો દુ ખાવો

(Use Paino Care Capsules, ( Noni,
Spirulina, Brahmi ) Capsules, Mix
Berries Juice/Seabuckthorn Juice/
Noni Juice, Super-Antioxidant
Tablets

મોઇ

Use (Noni, Aloevera) Capsules,
Lip Balms, Aurascen Moisturizing
Lotion, Super Skin Jelly,
Aurascen Face Wash, Aurascen
Fairness Cream, Aurascen
Glycerin Soap, Aloevera Gel

પાઈ સ, િફ ટુ લા

ઑિ ટયોપોરોિસસ
Use Vitamin D3 Tablets, Paino
Care & Saragva Capsules,
Ayustam Mix Berries
Juice/Seabuckthorn Juice/Noni
Juice, Joints Care-Glucosamine
Sulphate, Protein Powder,
Ayustam Calcium Granules

Use Pilocare Capsules, Lax Care
Powder, Mix Berries
Juice/Seabuckthorn Juice/Noni
Juice/Aloevera Peach Juice

સન સમ યાઓ
Use Smart Rub Balm, ( Spirulina,
Noni, Amla ) Capsules, Kof-X
Syrup, Cough Granules, Tulsi
Drops, Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni/Aloev
era Peach Juice, SuperAntioxidant Tablets

વચા રોગ/સૉરાયાસીસ

( Skino Care, Giloy, Neem )
Capsules, Seabuckthorn/Noni
Juice, Super-Antioxidant,
Panchgavya Soap, Omega 3-6-9
Capsules

પથરી/મૂ રોગ
(સારવાર અને િનવારણ)

ટે િમના
Use ( Male Tone & Female Tone
Capsules, Vitamin B12, Moringa,
Spirulina, Ashwagandha, Shilajit )
Capsules, Ayustam Protein Powder,
Ayuvita Granules, Shatavari
Granules,Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni Juice,
Super-Antioxidant Tablets

Stone Care, Giloy &
Neem Capsules

લોર પર સખત ડાઘ

Germiwipe Range of Floor
Cleaners, Multipurpose Cleaner

રાઇિઝં ગ

િવટાિમન B12 ની ઉણપ

Vitamin B12 Tablets, SuperAntioxidant Tablets

વજન િનયં ણ

Use ( Garcinia Cambogia, Amla,
Aloevera, Spirulina ) Capsules,
Ayuslim Weight Management
Shake, Aloevera Peach Juice,
Lax Care Powder

મ છર માટે

Mos-Go Repellent Oil

િપ પ સ/ખીલ
Use Aurascen Pimple Care Cream,
Kesar Goti, Ayustam ( Skino Care,
Neem, Amla, Aloe Vera, Male/Female
Tone ) Capsules, Aurascen Facial Kit,
Aloevera Gel, Charcoal Peel Off Mask,
Foam Facewash, Face Clay Mud Mask,
Mix Berries Juice/Seabuckthorn Juice/
Noni Juice/ Aloevera Peach Juice

વજન વધારવા

( Ashwagandha, Male or Female Tone )
Capsules, Protein Powder, SuperAntioxidant Tablets

ટે શન, િડ ેશન
Use Brahmi Capsules,
Ashwagandha Capsules, Male Tone
& Female Capsules, Shatavri
Granules, Vitamin B12 & Vitamin
D3, Super-Antioxidant Tablets, Mix
Berries/Seabuckthorn/Noni Juice

િવટાિમન ડી3 ની ઉણપ

Vitamin D3 Tablets, SuperAntioxidant Tablets

