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ઔષધી નું નામ

ફાયદા/ ગુણધમર
પાચનતંત સબંધી િવકારોને શાંત કરે સે , લીવેર , કીડની, પાથરી,

ગો મુત અકર

હદયરોગ , કેનસર વગેરે રોગોમાં લાભકારી અને કોલેસટોલ ઘટાડે છે
અને શરીરનું વજન ઓછુ ં થા છે , બધી જ બીમારીઓ માં લાભકારી છે .

૨૦૦ ગામ
૫૦૦ ગામ

ઘનવટી

આયુવેદમાં કહું છે કે આ પૃથવી ઉપર માનવ જતી માટે ગોમતાનું પૂવર
પસાદ છે ડાયાબીટીસ , ઉદાર રોગ , શવાસ , પઈલાસ, અપેનડીક અને
માનિસક રોગોમાં લાભદાયક આ િદવય અને આશવયરજનક મહુ રોગાહારી
ઔષધી છે .

૧૨૦ ગોળી

એસીડીટી , ગેસ, અપચો , િપત, કબિજયાત, પેટના દુખવામાં
લાભકારી.

પચાિનમત

સં|ધના દુખાવામાં અતયંત લાભકારક માલીશ માટે ઉપયોગી
(આંખોથી દુર રાખવુ)ં

અંગમાંદરનમ તૈલમ
પાયોિરયા , મુખ દુગરધ , મુખારોગ , માંસુડામાં લોહીનું આવવું
બંધ થાય તયારે તથા દાંતોના બધાજ રોગોમાં ગુણકારી .

દનાતમંજન
. ૭૦ ગામ

ધાધર , ખજ, ખંજવાળ , એગજમાં , જખમ તથા ફાટેલી
એડીઓમાં લાભકારી .

મલમ
૧૫ ગામ

અંગરકક સાબુ

વેદકાળથી પચિલત પદધિત અનુસાર બનાવવામાં આવયું છે
, તન - મન પિવત કરે , કાંિત વધારે , ઉતસાહ વધારે ,
સવાસથયવધરક , કંઈપણ કેિમકલ વગરનું

૭૦ ગામ

ગોમૂત

ગાયનું ગોમૂત માં ગંગાનું વાસ છે , તમે ગંગાજળની જગયાએ એનો
ઉપયોગ દરેક જગયાએ કરી શકો , નહાવાથી શરીરની ખજવાળ દુર
થાય , ઘરમાં પોતું કરતી સમય બલતીમાં નાખવાથી બીમારી ફેલાવત
જવનું નાશ પામે છે .

૨૦૦ ગામ

ખોડો ,વાળ, ખરતા વાળ , વાળ લાંબા કરવા , નાની વયે
વાળ સફેદ થતા અટકાવે , સુંદર અને ચમકીલા વાળ કરે .

કેશ નીખાર
૧૦૦ ગામ

વેદકાળથી પચિલત પદધિત અનુસાર બનાવવામાં આવયું છે મુખડા પર
ડાઘ , ખીલ તથા ચામડીની બીમારીઓ પર લાભકારી , મુખનું તેજ લાવી દે.

ફેશ પેક
૧૦૦ ગામ

વાતાવરણ પદુશના ને દુર કરી વાતાવરણ શુધધ કરે છે , મનને પસનન કરે
૧૨ કલાક સુધી ઘરમાં પભાવ રાખે , સંપૂણર િહમાલયની પાકૃિતક

જડીબુતીઓથી બનેલા કેિમકલથી રિહત આ તમારા ઈસતદેવને
અપરણ કરવાથી જલદી પસનન થાય , અનુભવ ની વાત છે

શુધધ ધૂપ
૬૫ ગામ,

યજ અને હવન માટે આવશયક નાની સાઈજમા ગીર ગાયના પિવત છાણા.
આ છાણામાં પાવલી ઘી નાખી થોડા જવ, તાલ નાખો તો યજ થઇ જશે અને
યજ ના દેવ તમારી મનોકામના પૂણર કરશે ,કોઈ પણ પૂજ િવધધીમાં ઉપયોગી.

ગોમય (છાણા)
૧૪૦ ગામ

ભગવાનના તથા અનય બધા જ વાસણો ઘસવા માટે પિવત
ગીર ગાય ના છાની રાખમાંથી બનેલું કેિમકલ રિહત ડીશ વોિશગ પાવડર

વાસણ પાવડર
નસકોરા વડે નાકમાં લેવાથી સાયનસ તથા િનદા , અિનનદા , આંખોમાં નાખવા
થી દષીહીન ને દિષ આવે . આ ઘી વેદકાળથી પચિલત પદધિતથી
બનાવવામાં આવે છે

આયુર ઘી
પહેલા દૂધને માટીની ગોળીમાં જમાવય પછી એને માટીના જ વાસણમાં
રવૈયાથી હાથેથી મંથન કરીને માખણ કાઢી લીધા પછી
માટી ના જ વાસણમાં તવી ને કરીએ છીએ .
આ " ઘી " કાઠીયાવાડના પિસદધ જસદણ દરબારની ગયોનું છે
જે દરોજ ચરવા માટે ૨૦૦ વીઘાના િવડમાં જય છે . જે ગાયો
સૂયરપકાશમાં વનમાં પોતાની ઈચછા અનુસાર
ચારે તેનું જ ગોમૂત ઘી વગેરે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે .

આ અદભુત સાબુને દેશી ગીર ગાયના પંચગવય ઘી માંથી બનાવવામાં
આવયો છે . ચામડીના રોગ , શરીરને નીખારવા માટે અને રોજદા
ઉપયોગથી તમારી તવચાને પાકૃિતક સુંદર બનાવી દે છે

ગોિપકા સાબુ

૭૫ ગામ

શુધધ ગાય નું ઘી . આ ઘી ને વૈિદક િવિધ દારા બનાવવા માં
આવયું છે . આ ઘી ને બનાવવા માટે માત ભારતીય નસલની
ગીર ગાયનાં દૂધ નો ઉપયોગ કરવામાં આવયો છે .

સાચું ઘી

(ગીર ગાયનુ)ં
૫૦૦ ગામ

(ગીર ગાયનું)
આ હાથના વલોણાનું ઘી છે . આ ઘી નો ઉપયોગ
રસોઈ માટે, યજમાં આહુ િત માટે અને ઔષધી તરીકે અનેક રોગો માં
ઉપયોગી છે . જે વી રીતે કે પાંચકમર થેરાપી , નાસય તરીકે ઉપયોગ
કરી શકાય .

હાથના વલોણા
ગોિપકા હેર
શેમપુ દેશી

આ આયુર વેિદક શેમપુ દેશી ગીર ગાયના ગોમૂત દવારા િસદધ કરાયેલી
ઔષધીઓ માંથી બનાવવામાં આવે છે . આ શેમપુ તમારા વાળની માવજત
રાખે છે તથા મુલાયમ અને રેશમી કલીનસર (શેમપુ) રાખે છે

૧૦૦ ગામ

બાહી આમલા
હેર ઓઈલ
૧૦૦ ગામ

બાહી આમલા હેર ઓઈલ ગાય ના ઘી થી િસદધ કરેલી પાકૃિતક વન
ઔષિધઓ માંથી વૈિદક પદધિત દારા બનાવવા માં આવયું છે . આ
તેલ ને બાહી તથા આમલા ના િમશણ માંથી હેર ઓઈલ
બનાવવામાં આવયું છે .
બાહીથી ચેતાતંતની દુબરલતાને દુર કરી શકાય છે .
બાહી મિસતસકને શિકત પદાન કરે છે . તેમજ યાદશિકત વધારવા
માટે ઉતમ ઔષધી છે .

ઉબટન

૧૦૦ ગામ

ઉબટન થી નહાયા પછી એટલી બધી તાજગી નો અનુભવ થાય છે કે
જવન માં પહેલી વાર જ સનાન કયુર હોય . મોટાભાગા ના જે લોકોએ
ઉબટન નો ઉપયોગા કયો છે તેમની આ પિતિકયા છે . નહાતા સમયે
સાબુની જગયા એ ઉબટન લગાડી ને થોડી વાર રહેવા દેવું .
પછી સનાન કરવું . આનાથી ચામડી ના અનેક રોગો , પરસેવા ની
દુગરધ દુર થઇ શકશે . કાચા કાચ દૂધ માં િમશણ કરીને લેપ કરવા
થી કળા ડગમાં પણ ફાયદો થશે .

Serve Cow To Save Yourself !

