JBL Oral Saline
আপিন িক জীবন র

া করেত চান তাহেল জিবএল ওরাল স ালাইন পান ক

ন।

ডায়িরয়া বা পাতলা পায়খানা জিনত কারেণ মানুেষর শরীের পািন শূণ তা দখা দয় এর ফেল
শরীর

া

হেয় পেড়। আবার

চ

হেয় পেড় তখন মানুেষর শরীেরর

গরেমর কারেণ শরীর থেক ঘাম ঝের ফেল শরীর
াি

দূর করার জন

স ালাইেন য উপাদান েলা আেছ তা স

া

ত
ু খাবার স ালাইন খেত হয়। খাবার

েক জেন নয়া খুবই জ রী।

লবণঃ লবণ আমােদর সবারই সুপিরিচত, রা ায় লবণ ব ব ত হয়। লবেণর উপকািরতা অেনক,
লবণ
এক

ধু রা ার কােজই লােগ তা নয় এর অন ান ব বহারও আেছ। লবণ হেলা খােদ ব ব ত
কার দানাদার পদাথ যার মূল উপাদান সািডয়াম

অপিরহায, িক

অিধকাংশ

লজ উ

ারাইড এ ট

েদর জন িবেষর মেতা। লবেণর

মেধ গণ করা হয়। পৃিথবীর সবখােন এ ট রা ার জন বা খাবার
হয়। মানুেষর খােদ িবিভ

াণীর জীবেনর জন
াদেক মৗিলক

ােদর

িতর কােজ ব ব ত করা

ধরেণর লবণ ব বহার করা হয় যমন-অপিরেশািধত সামুি ক লবণ,

পিরেশািধত খাবার লবণ, আেয়ািডনযু

লবণ ইত ািদ। সমুে র পািন থেক অথবা খিন থেক

লবণ আহরণ করা হয়।
পটািশয়ামঃ আপানার দেহর
পটািশয়াম

িত ট কােষর কাজ ঠকভােব করার জন িনিদ

েয়াজন তাই আপিন যিদ

মাগত পটািশয়ােমর ঘাটিতেত থােকন তেব

পিরমােণ
াি েত

ভগেবন। যিদ ঠকমেতা ঘুমােনার পেরও সামান পির েমই হাঁিপেয় ওেঠন তেব বুঝেবন
আপনার দেহ পটািশয়ােমর ঘাটিত রেয়েছ। পটািশয়াম ধমনীর ওপর চাপ কমায় তাই দেহ
পিরমাণমেতা পটািশয়াম না থাকেল র চাপ বেড় যাওয়ার আশ া আেছ সুতরাং উ
পটািশয়াম ঘাটিতর এক ট ল
বিশ

বিশ

ণ।

র চাপ

য়াজাত খাবাের সািডয়ােমর পিরমাণ বিশ থােক তাই

য়াজাত খাবার খাওয়া মােনই আপনার

দেহ িনজ উেদ ােগ পটািশয়ােমর

পিরমাণ কিমেয় আনা। পটািশয়াম যেহত আপনার দেহর

ায়ুতে র কাযকারীতার জন দায়ী

তাই এর ঘাটিতেত আপনার হাত-পা অবশ হেয় যাওয়া, ঝম ঝম অনুভূিত ইত ািদ হেত পাের।
সু

জীবনই হল আন ময় জীবন, এখন দখেত পা

আমােদর সু তার জন

েয়াজনীয়

উপাদান িল আমােদর পিরিচত। এই উপাদান িল সং হ কের খাবার স ালাইন তরী 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 ‘‘ জিবএল ওরাল স ালাইন’’। উপেরর

উে িখত উপাদান িলর সুষম সম েয় ইউনানী ফমুলা অনুসরেণ অত াধুিনক মিশেন তরী
‘‘ জিবএল ওরাল স ালাইন’’ হেত পাের আপনার সু

জীবেনর চািবকা ঠ।

সুতরাং ‘‘ জিবএল ওরাল স ালাইন’’ পান ক ন, ডায়িরয়া বা পাতলা পায়খানা জিনত কারেণ
পািন শূণ তা পূরণ ক ন।

উপাদানঃ
িত প ােকেট আেছনমক তাআম………..….১.৭৫

াম।

নমক তরস……………...১.৪৫

াম।

নুত ন……………………..০.৭৫

াম।

সু ার………………………১০.০০

াম।

অন ান উপাদান পিরমাণ মত।
িনেদশনাঃ
ইহা ডায়িরয়া বা পাতলা পায়খানা জিনত কারেণ পািন শূণ তা পূরেণ কাযকর।
সবনিবিধঃ
২ বছেরর িনেচ ১০-২০ চা চামচ, ২-১০ বছেরর িনেচ ১
াস পিরমাণ স ালাইন

িতবার পাতলা পায়খানার পর অথবা িচিকৎসেকর পরামশ অনুযায়ী

সব ।
পিরেবশনাঃ
িত বে

২০ ট প ােকট।

তকারকঃ
জিবএল

াগ ল াবেরটরীজ (ইউনানী)

গাজীপুর, বাংলােদশ।

াস পিরমাণ এবং ১০ বছেরর অিধক ১-২

