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હળદર સાથે પીવાથી ગળામ� થતા ઇ�ફ� કશન 

અને ઉધરસ માટ�  લાભદાયી છે 

ડ� ાય�ટ સાથે લેવાથી શર�ર મ� શ��ત નોૂ

�ોત વધે છે 

દરરોજ સવાર� ખાલી પેટ�  લ�બુ સાથે પીવાથી

શર�ર ની ચરબી ઘટ�  છે 

આદુ ના રસ સાથે પીવાથી શરદ� અને ઉધરસ

મ� લાભદાયી થાય છે 

 �ટ સાથે લેવાથી રોગ �િતકારક શ��તમ�ુ

 વધારો થાય છે 

આયુવ�દમ� વૈ��ક મહામાર�ના સમયમ� મધને “�વન અમૃત” તર�ક�

ઓળખવામ� આવે છે. �ાચીન સમયમ� ઋિષમુિનઓ પાણી અને મધ

પર �વન �વવા માટ�  �ણીતા હતા. કારણ ક�  મધ માનવ શર�ર ને 

તમામ જ�ર� પોષક ત�વો �દાન કર� છે. આધુિનક સમયમ� શુ� મધ

મળવું એક દુલ�ભ વ�તુ છે.

વજન ઘટાડવા માટ�  મદદ�પ થાય છે 

રોગ �િતકારક  શ��ત વધાર� છે 

શર�ર મ� ઉ�� શ��તનો વધારો કર� છે 

કુદરતી પોષક ત�વોનો  �ોત  છે 

શરદ� અને ઉધરસ મ� ઉપયોગી છે 

l Har out nea yN Rs.180.00

વપરાશ ની ર�ત (અનુપાન)

મધથી થતા અમૂ�ય  ફાયદાઓ 

સવાર� ખાલી પેટ�  2 ચમચી મધ નાના બાળકો ને 

આપવાથી યાદશ��ત તેમજ રોગ �િતકારક

શ��ત મ� વધારો થાય છે 

શુ�તાની ઓળખ એટલે 

�ીિનરામય નું મધ.
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પર �વન �વવા માટ�  �ણીતા હતા. કારણ ક�  મધ માનવ શર�ર ને 

તમામ જ�ર� પોષક ત�વો �દાન કર� છે. આધુિનક સમયમ� શુ� મધ

મળવું એક દુલ�ભ વ�તુ છે.

વજન ઘટાડવા માટ�  મદદ�પ થાય છે 

રોગ �િતકારક  શ��ત વધાર� છે 

શર�ર મ� ઉ�� શ��તનો વધારો કર� છે 

કુદરતી પોષક ત�વોનો  �ોત  છે 

શરદ� અને ઉધરસ મ� ઉપયોગી છે 

વપરાશ ની ર�ત (અનુપાન)

મધથી થતા અમૂ�ય  ફાયદાઓ 

સવાર� ખાલી પેટ�  2 ચમચી મધ નાના બાળકો ને 
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�ીિનરામય નું મધ.
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શુ�તાની ઓળખ એટલે 

�ીિનરામય નું મધ.

આયુવ�દમ� વૈ��ક મહામાર�ના સમયમ� મધને “�વન અમૃત” તર�ક�

ઓળખવામ� આવે છે. �ાચીન સમયમ� ઋિષમુિનઓ પાણી અને મધ
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શર�ર મ� ઉ�� શ��તનો વધારો કર� છે 

કુદરતી પોષક ત�વોનો  �ોત  છે 

શરદ� અને ઉધરસ મ� ઉપયોગી છે 

મધથી થતા અમૂ�ય  ફાયદાઓ 

હળદર સાથે પીવાથી ગળામ� થતા ઇ�ફ� કશન 

અને ઉધરસ માટ�  લાભદાયી છે 

ડ� ાય�ટ સાથે લેવાથી શર�ર મ� શ��ત નોૂ

�ોત વધે છે 

દરરોજ સવાર� ખાલી પેટ�  લ�બુ સાથે પીવાથી

શર�ર ની ચરબી ઘટ�  છે 

આદુ ના રસ સાથે પીવાથી શરદ� અને ઉધરસ

મ� લાભદાયી થાય છે 

 �ટ સાથે લેવાથી રોગ �િતકારક શ��તમ�ુ

 વધારો થાય છે 

વપરાશ ની ર�ત (અનુપાન)

સવાર� ખાલી પેટ�  2 ચમચી મધ નાના બાળકો ને 

આપવાથી યાદશ��ત તેમજ રોગ �િતકારક

શ��ત મ� વધારો થાય છે 

એસીડ�ટ� જવેા રોગો માટ�  લાભદાયી છે.
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વજન ઘટાડવા માટ�  મદદ�પ થાય છે 

રોગ �િતકારક  શ��ત વધાર� છે 

શર�ર મ� ઉ�� શ��તનો વધારો કર� છે 

કુદરતી પોષક ત�વોનો  �ોત  છે 

શરદ� અને ઉધરસ મ� ઉપયોગી છે 

વપરાશ ની ર�ત (અનુપાન)

મધથી થતા અમૂ�ય  ફાયદાઓ 

સવાર� ખાલી પેટ�  2 ચમચી મધ નાના બાળકો ને 

આપવાથી યાદશ��ત તેમજ રોગ �િતકારક

શ��ત મ� વધારો થાય છે 

શુ�તાની ઓળખ એટલે 

�ીિનરામય નું મધ.



H dr oa nt es yuM Rs.300.00

હળદર સાથે પીવાથી ગળામ� થતા ઇ�ફ� કશન 

અને ઉધરસ માટ�  લાભદાયી છે 

ડ� ાય�ટ સાથે લેવાથી શર�ર મ� શ��ત નોૂ

�ોત વધે છે 

દરરોજ સવાર� ખાલી પેટ�  લ�બુ સાથે પીવાથી

શર�ર ની ચરબી ઘટ�  છે 

આદુ ના રસ સાથે પીવાથી શરદ� અને ઉધરસ

મ� લાભદાયી થાય છે 

 �ટ સાથે લેવાથી રોગ �િતકારક શ��તમ�ુ

 વધારો થાય છે 

આયુવ�દમ� વૈ��ક મહામાર�ના સમયમ� મધને “�વન અમૃત” તર�ક�

ઓળખવામ� આવે છે. �ાચીન સમયમ� ઋિષમુિનઓ પાણી અને મધ

પર �વન �વવા માટ�  �ણીતા હતા. કારણ ક�  મધ માનવ શર�ર ને 

તમામ જ�ર� પોષક ત�વો �દાન કર� છે. આધુિનક સમયમ� શુ� મધ

મળવું એક દુલ�ભ વ�તુ છે.

વજન ઘટાડવા માટ�  મદદ�પ થાય છે 

રોગ �િતકારક  શ��ત વધાર� છે 

શર�ર મ� ઉ�� શ��તનો વધારો કર� છે 

કુદરતી પોષક ત�વોનો  �ોત  છે 

શરદ� અને ઉધરસ મ� ઉપયોગી છે 

વપરાશ ની ર�ત (અનુપાન)

મધથી થતા અમૂ�ય  ફાયદાઓ 

સવાર� ખાલી પેટ�  2 ચમચી મધ નાના બાળકો ને 

આપવાથી યાદશ��ત તેમજ રોગ �િતકારક

શ��ત મ� વધારો થાય છે 

શુ�તાની ઓળખ એટલે 

�ીિનરામય નું મધ.



Application : Gently apply paste

prepared in water on hair and wash

after 30 minutes.

Packing : 100 gm

Indication : For Hair Growth.

Yastimadhu               -                  10 %

Aritha                 -               10 %

Kamal          -          5 %

Haritaki            -         10 %

Kan th is  Le eK p

DESCRIPTION

Shikakai      -        20 %

 Bhringraj      -               25 %

Til tail          -            20 %



ar h Lk ei pN
Indication : 
For Facial and Glow of Skin.

 

DESCRIPTION

 Ambahalder     -     15 %

 Haridra                   -      25 %

  Lal Chandan               -      10 %

 Svet Chandan                    -       15 %

 Gulab          -        10 %

 Nimpan                  -        15 %

 Bavachi                                   -       10 %

Application :
Gently apply paste prepared in water

on skin wash with clean water after

10 minutes.

Packing :
100 gm



Indication : Useful in Cough, Cold and all 

type of throat infection.

Dosage : 3-4 gm twice a day with water.

 100 gmPacking :

DESCRIPTION

Yasthimadhu          -        20 %01

02

th Cna hukl ri nN a

03

Sunthi                             -         20 %

04

05

Lindipiper                -        20 %

Amala                             -         20 %

Sugar                              -         20 %



1. Mahavatvidhwansan Ras     -     10 %

2. Simhnad Guggulu                   -     20 %

3. Mahayograj Guggulu             -     20 %      

4. Harsingar                                     -     40 %

5. Punarnava Mandur                 -      10 %

Orthocare 
Churna lep

Indication : For Inflammation, 
Joint Pain & Rheumatoid Arthritis.
Dosage : 2-3 gm thrice a day.
Packing : 30 gm



Indication : Digestive and for

Gastic Problems.

Dosage : 4-8 gm churna  with warm

water at night. 

Packing : 100 gm

 BilvaAmala   Baheda Harde

tnara  Chc hn ua rnP a

DESCRIPTION

Sonamukhi 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

01 02 03 04 05



Indication : Digestive Problems

and Gastric Problems.

Dosage : 2-3 gm twice a day after

each meal with warm water.

Packing : 100 gm

Salt                                    19.51 %01

Sanchal                           12.19 %02

Kach Lavan              4.87 %03

Digestive & Gastric 

Problems

chana  CP hi ur rh nS a

Composition :

Saindhav Lavan       4.87 %

Coriender                 4.87 %

Pippali                       4.87 %

04

05

06

Pippali Mool            4.87 %

Shah Jiru                   4.87 %

Talispatra                 4.87 %

07

08

09

Tamalpatra              4.87 %10

Nag Kesar                4.87 %01

Amalbed                  4.87 %02

Mari                           2.43 %03

Sunth                         2.43 %

Jeera                          2.43 %

 Anardana                 9.75 %

04

05

06

Chitrak                       1.21 %

Taj                              1.21 %

Hing                           0.0018 %

07

08

09



Indication :

For Immunity.

 2-3 gm thriceDosage :

a day with water.

100 gmPacking : 

Gokshur                       -        30 %

Abhrak Bhasma       -        10 %

Ashwagandha           -        4 5 %

Praval Pisti                  -        15 %

Composition :

an Ch hb urm nat aS



ion ss Te ar bP l- etD

Indication : 
For Hypertension and as 
a tranquillizer.

Dosage : 2 tablets with 
milk at night before two
hours to bed.

Packing : 30 Tablets

Moti pishti                  -     50 mg

Kamdudha Ras        -    100 mg

Praval pishti              -    100 mg

Composition :

Brahmi                          -     125 mg

Shankhpushpi          -    125 mg

Excipients Q.S.



Indication : Cough & Cold

  2 tablets twice a Dosage :
 day with water. 

 30 TabletsPacking :

 Tadl bo leC t-N

Haridra                -     100  mg

Ajwain                 -    150  mg

Sunthi                  -    150  mg 

Composition :

Kali Mirch          -     100 mg

Excipients Q.S.

   



th Tn aa bkl li etN

Indication : For Cough & Cold

Dosage : 2 tablets twice a day

with water.

Packing : 30 Tablets

Yastimadhu       -     100  mg

Sunthi                   -    100  mg

Pippali                  -    100  mg 

Composition :

Amala                   -     100 mg

Sugar                     -    100 mg

Excipients Q.S.

   



Indication : Useful in Digestive 

& Gastric Problems.

Dosage : 1-2 tablets  twice a 

day with water at night.

Packing : 30 Tablets

Panchratna
 Tablet

Haritaki                -     175  mg

Sonamukhi         -    175  mg

Sanchal                 -    100   mg 

Ajwain                  -       50 mg

Excipients                         Q.S.

   

its ioo np  moC



Indication : For Cough & Cold.

Dosage : 2 tablets twice a day with water.  

Packing : 30 Tablets

Composition :

Jaiphal                     -        50 mg01

02

03

Ashwagandha         -         250 mg

04

Gokshur                 -        200 mg

Excipients Q.S.

an Th ab blm ea ttS
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