
Rehmitab 

জরায়রু শ  যিদ আনেত চান তেব জিবএল এর রহিমট াব সবন ক ন। 

সু  জীবনই হল আন ময় জীবন। আমরা যারা িনেজেদরেক সু  মেন কির, তারা িক কখেনা 
অিনয়িমত ঋত াব, ক রজঃ, ঋতব তা, ত দের আ া  হই না? জরায়রু দবূলতা, জরায়রু-

দাহ ও র তা অনুভব কির না? যিদ তাই হয় তেব িকভােব এর থেক মু  পেত পাির? এই 
ছাট খােটা সমস া িল থেক মু  পাওয়ার উপায় আমােদর হােতর কােছই রেয়েছ। 

সুপািরঃ সুপাির শরীেরর তাপ িকছটা বাড়ায়, ঘােমর উে ক কের এবং হাট রট ও র চাপ 
বাড়ায়। পান-সুপাির আমােদর শরীেরর জন  মৃদু উে জক। পান িচবােনার সময় মুেখ লালার 
উে ক হয় এবং লালার মাধ েমই পান-সুপািরর রাসায়িনক পদাথ েলা জ ার িনচ িদেয় র  
নালীেত েবশ কের। চেন আেছ ক ালিসয়াম হাই াইড। চন পান-সুপািরর উে জনা শ েক 
িকছটা তু, বিধত এবং দীঘ কের, যা িতন থেক পাচঁ ঘ া ায়ী হেত পাের। পান-সুপািরর িকছ 
ভােলা িদক আেছ। মেন করা হয় এ েলা দােঁতর য় রাধ কের, দােঁতর অ াি েসি ক িহেসেব 
কাজ কের, মুেখর দগূ  দরূ কের, কাজ করার মতা বাড়ায়, িমনাশক িহেসেব কাজ কের 
এবং হজেম সাহায  কের আর চেনর ক ালিসয়াম দােঁতর জন  বাড়িত উপকার কের। 

অ গ াঃ অ গ ার মূল খুবই উ  মা ার ভারসাম  র াকারী এবং তা ণ  উ ীপক ভষজ। 
ইহােত পযা  জব লৗহ থাকার কারেণ র  তায় এ ট উপকারী। এর অ ালকালেয়ড সমূহ 

শাি কারক এবং জরায়ু, াসনালী, র নালীর পশীর সংেকাচন িতেরাধ কের, মাতৃদু  
উৎপাদন বাড়ায়, দীঘ ময়াদী অসু তা ও অবসােদর পর ইহা তু সু তা িফিরেয় আেন। 

িডমঃ আজকাল অেনেকই িডম খান না, কউ ওজন বেড় যাওয়ার ভেয়, কউ আবার রে  
চিবর পিরমাণ কম রাখেত, কউ আবার দেরাগেক ভয় পায় িক  আসেলই িক িডম এ েলা 
বাড়ায়? িচিকৎসেকরা আজকাল বেলন উে া কথা, তারা বেলন-সকােল না ায় এক ট িডম 
মােস ায় ৩ পাউ  পয  ওজন কমােত পাের! আসুন, তাহেল জেন নয়া যাক িডেমর 
উপকারীতা য েলার কারেণ িতিদন িডম খাওয়া উিচত আপনার! ছাে া একটা িডম হাজােরা 
িভটািমেন ভরা, এর মেধ  আেছ িভটািমন-এ যা দৃ শ  উ ত কের। এই একই উপাদান চােখর 
ছািন কমােতও সাহায  কের। কবলমা  িডেমই রেয়েছ িভটািমন িড। যা পশীর ব াথা কমােত 
সাহায  কের। িডেমর সবেচেয় বেড়া ণ এ ট ওজন কমােত সাহায  কের। কফাে  রাজ 
এক ট িডম মােন সারািদন আপনার ু ধা কম হেব। গেবষণায় দখা যায়, িডম শরীর থেক িদেন 

ায় ৪০০ ক ােলাির কমােত পাের, তার মােন মােস ওজন কমার পিরমাণ ায় িতন পাউ । 
িডেম আেছ আয়রন, জ , ফসফরাস। শরীর তাড়াতািড় া  হেয় পড়েল িডেমর মেধ  থাকা 
আয়রন এই ঘাটিত মটােত পাের সহেজই। জ  শরীেরর িভটািমন িসে ম বা রাগ িতেরাধ 

মতা বািড়েয় দয়। আর ফসফরাস হাড় ও দাতঁ মজবুত কের। 

সু  জীবনই হল আন ময় জীবন। এখন দখেত পা  আমােদর সু তার জন  েয়াজনীয় 
উপাদান েলা রেয়েছ আমােদর আেশপােশই, এই উপাদান েলা সং হ কের একসােথ সবন 



ক ন আর যিদ এ েলা সং হ করা আপনারা ঝােমলা মেন কেরন, তেব আপনার পােশর 
ফােমসী থেক সং হ ক ন জিবএল াগ ল াবেরটরীজ এর ‘‘ রহিমট াব’’। উপেরর উে িখত 
উপাদান েলার সুষম সম েয় জাতীয় ইউনানী ফমুলা অনুসরেণ তরী ‘‘ রহিমট াব’’ হেত পাের 
আপনার সু  জীবেনর চািবকা ঠ। 

সুতরাং ‘‘ রহিমট াব’’ সবন ক ন, সু  জীবেনর আন  উপেভাগ ক ন। 

উপাদানঃ 

িত ট াবেলেট আেছ- 

েল ফূফল (Areca catechu)………….১৬০.০০ িম. া। 

মূচরস (Salmalia malabarica)…………১৬০.০০ িম. া। 

গা ঢাক (Butea monosperma)……….১৬০.০০ িম. া। 

িমঠা ই যব (Wrightia tinctoria)………৮০.০০ িম. া। 

অ গ া (Withania somnifera)………..৮০.০০ িম. া। 

কুশতা বয়জা…………………………………….১০ িম. া। 

অন ান  উপাদান পিরমাণ মত। 

িনেদশনাঃ 

ইহা অিনয়িমত ঋত াব, ক রজঃ, ঋতব তা, ত দর, জরায়রু দবূলতা, জরায়রু- দাহ ও 
র তা থেক মু  দয়। 

সবনিবিধঃ 

া  বয় ঃ ১-২ ট ট াবেলট দিনক ২ বার আহােরর পূেব অথবা িচিকৎসেকর পরামশ অনুযায়ী 
সব । 

পিরেবশনাঃ িত বে  ১০৫=৫০ ট ট াবেলট। 

তকারকঃ 

জিবএল াগ ল াবেরটরীজ (ইউনানী) 

গাজীপুর, বাংলােদশ।  


