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તરફથી બધા વાચક �મ�ાેને નમ�ાર.તરફથી બધા વાચક �મ�ાેને નમ�ાર.

Global IVF Center, Rajkot 
તરફથી બધા વાચક �મ�ાેને નમ�ાર.

કાેરાેના અે છ�ાં બે વષ�માં દ�નયાભરમાં ભારે કાેહરામ મચાવી દીધાે છ. ે ેુ

કાેરાેનાના દાવાનળે અેક �કારે �ણે ધરતી પર કાળાે કહેર વતા��ાે છ ે

અેમ કહીઅે તાે પણ અ�ત�યાે�� નથી. અાવી ���તમાં તબીબાે પણ 

દરેક ���ને પાેતાની હે�ની સંભાળ રાખવાની સલાહ અાપે છ.હમેશા ે

દવાઅાે નાે સહારાે ન લેતા કેટલાંક ઘરગ�થું ઉપાયાે કરવાથી પણ અાપણે 

અાપણી �તને હંમેશા ��ય રાખી શકીઅે છીઅે. �� રહેવા માટે 

લાેકાે શું શું નથી કરતાં, જેમ કે  સારાે અને હે�ધી ખાેરાક લેવાે,  �નય�મત 

કસરત કરવી, યાેગ, �ાન અને બીજ ઘણુબધુ.ુ

 પરંતુ અાજે  અાપણે  વરીયાળીનું પાણી પીવાના ફાયદા અાે �વશે જણીશું.

વ�રયાળીનુ પાણી :વ�રયાળીનુ પાણી :વ�રયાળીનુ પાણી :

 બાેડી �ડટાે� કરવામાં મદદ�પઃ
વરીયાળીનું પાણી શરીરને �ડટાે� કરવામાં ખુબ મદદ કરે છ. ે

વરીયાળીના પાણીમાં ફાયબર હાેય છ જે શરીરના ઝેરી પદાથા�ને ે

બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છ. અને શરીરને અંદરથી સાફ રાખે છ. ે ે

 બહેનાે ને પી�રયડ્સના પેઇનમાંથી રાહતઃ

�ે મા�સકધમ�ના દદ�થી પરેશાન છાે તાે વ�રયાળીનું પાણી તમને 

રાહત અાપી શકે છ. વરીયાળીનું પાણી પીવાથી મા�સકધમ� ે

દર�મયાન થતાં દદ�માં રાહત મળે છ.ે

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prakash


ડાે. દશ�ન સુરે�  ડાે. ફા�ુની સુરે�ડાે. દશ�ન સુરે�  ડાે. ફા�ુની સુરે�||ડાે. દશ�ન સુરે�  ડાે. ફા�ુની સુરે�|
 "�શવાલય", જય પાક� , રાજનગર ચાેક પાસે, 

નાના માેવા રાેડ, રાજકાેટ.

( ૯૪૨૬૦ ૫૧૯૯૯/ ૯૭૩૭૮ ૪૯૬૫o 
info@globalivfcenter.com www.globalivfcenter.com

- ડો. �ૂવ� મહ�તાની કલમે

પેટ સાથે �ેડાયેલી સમ�ામાં રાહતઃ
વરીયાળીનું પાણી પેટ સાથે �ેડાયેલી કેટલીય સમ�ામાં રાહત 

અાપે છ. જેમ કે, અે�સ�ડટી અને પેટમાં ગેસની સમ�ામાંથી ે

છટકારાે મળે છ. અા માટે તમારે દરરાેજ વરીયાળીનું ેૂ

પાણી પીવું �ેઈઅે.

માેટાબાે�લ�મ સુધારે છઃે
વરીયાળીનું પાણી મેટાબાે�લ�મને વધારે છ. જેનાથી શરીરમાં રહેલી ે

વધારે પડતી ચરબી દર થાય છ. અા માટે વરીયાળીને અાખી રાત ેૂ

પાણીમાં પલાળીને રાખાે અને તેને સવારે પીવાે. 

ફેટ/ચરબી અાેછી કરવામાં મદદઃ

�ે તમે વજનને જલદી અાેછ કરવા માગાે છાે તાે સવારે ખાલી પેટે ંુ

વરીયાળીનું પાણી પીવાનું શ� કરાે. અાખી રાત વરીયાળી પાણીમાં 

પલાળીનું રાખાે અને સવારે તેને પીવાે. 

વળી, અ�ારે ગરમી 

પણ શ� થવા જઈ રહી છ, ે

અેવા મા અા પાણી થી 

શરીર નુ તાપમાન પણ 

�ળવી શકાય છ.અાવી જ ે

હે� �ટ�સ માટે 

�ેડાયેલા રહાે.


