ુ ીના દદોમાાં ઉપયોગી ચમત્કારીક ઔષધ
જવનાાં જ્વારાાઃ કબજીયાતથી કેન્સર સધ
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જવનાાં જ્વારા માાંદાને સાજા કરે છે અને સાજાને એકદમ સ્વસ્થ રાખે છે ાઃ બાર્લી ગ્રાસ તરીકે
ુ રફુડન ાંુ નનયનમત સેવન અનેક બબમારીથી રક્ષણ આપે છે ાઃ બાર્લી ગ્રાસમાાં રહેર્લા
ઓળખાતા આ સપ
એન્ટી ઓકકસડન્ટસને ર્લીધે એજીંગની પ્રકિયા ધીમી થાય છે . ઘણાાં ર્લોકોની ઉંમર બહુ વધ ુ દે ખાતી
હોય છે . બાર્લી આવા અકાળે વ ૃધ્ધત્વને ટાળે છે . એ ત્વચા પરની કરચર્લી દુર કરે છે , નવી કરચર્લી
થવા દે ત ુ નથી. પ્રદુષણ અને રસાયણોના ઉપયોગને ર્લીધે અકાળે વ ૃધ્ધત્વ, કરચર્લીની સમસ્યા થઇ
ગઇ છે . આવા સાંજોગોમાાં ત્રીસ વષપ પછી દરે ક ત્રી-પરૂુ ષ માટે બાર્લી ગ્રાસ અનત ઉપકારક સાબબત
થાય છે . તેમાાં રહેર્લા બિન્કના કારણે શરીરનાાં ઘા પણ જલ્દીથી રૂિાય છે . ખીર્લ કે ચકામાાં સ્પોટ
જેવી સમસ્યામાાં બાર્લી ગ્રાસનો ર્લેપ ર્લગાવવાથી પણ ખાસ્સો ફાયદો થાય છે
ુ ીના દદોમાાં ઉપયોગી ચમત્કારીક ઔષધ
જવનાાં જ્વારાાઃ કબજીયાતથી કેન્સર સધ
● બાર્લી ગ્રાસ અથવા તો જવનાાં જવારામાાં ભરપરુ પ્રમાણમાાં ફાઇબર હોય છે . તેમાાં રહેર્લા
ુ ર્લ ફાયબર શરીરનાાં ફેટ્ટી એનસડસ સાથે ભળી ને શરીરના કોર્લેસ્ટોરર્લન ાંુ ર્લેવર્લ નીચ ાંુ ર્લાવે
સોલ્યબ
છે . ર્લો ડેન્ન્સટી બર્લપોપ્રોટીન (એર્લ. ડી. એર્લ.) અથવા તો બેડ કોર્લેસ્ટોરર્લને ઘટાડવાન ાંુ કાયપ પણ
ુ ર્લ ફાઇબર શરીરમાાં એવી પ્રકિયા કરે છે
એ બહુ અસરકારક રીતે કરે છે . તેમાાં રહેલ ાં ુ ઇનસોલ્યબ
જેનાાં કારણે ર્લોહીમાાં કોર્લેસ્ટોરર્લન ાંુ સ્તર નીચ ાંુ આવે છે . કોર્લેસ્ટોરર્લના નીચા ર્લેવર્લથી આપમેળે જ
હાટપ એટેકન ાંુ જોખમ ઘટી જાય છે .
● વૈજ્ઞાનનક પ્રયોગોમાાં એ વાત નસધ્ધ થઇ છે કે, શરીરની ચરબી ઘટાડવા અને વજન ઘટાડવા
માટે બાર્લી ગ્રાસ બહુ ઉત્તમ ભ ૂનમકા ભજવે છે . જવનાાં જવારાનાાં સેવનથી ધીમે ધીમે ભ ૂખ આપમેળે
ુ ાાં આવતી જાય છે . વળી તેમાાં રહેલ ાં ુ ફાઇબર પણ વજન ઉતારવામાાં નનણાપ યક સાબબત થાય
કાબમ
છે . તેનાાં રે સા તત્વો શરીરની ચરબીને શરીરની બહાર કાઢી નાાંખે છે .
● બાર્લી ગ્રાસમાાં એન્ટેરોર્લેકટોન નામન ાંુ તત્વ છે . જે ત્રીઓને બ્રેસ્ટ કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે .
નનયનમત બાર્લી ગ્રાસન ાંુ સેવન કરવામાાં આવે તો બ્રેસ્ટ કેન્સરનો ભય રહેતો જ નથી. તેમાાં રહેર્લા
ડાયેટરી ફાઇબરનાાં કારણે મોટા આંતરડામાાં ફ્રેન્ડર્લી બેકટે કરયા (શરીરને ફાયદાકારક બેકટે કરયા)ન ાંુ
પ્રમાણ વધે છે . તેનાાં કારણે કોર્લોન કેન્સરને ખાળી શકાય છે .

● વોનશિંગ્ટનમાાં આવેર્લી 'જયોર્જ વોનશિંગ્ટન યનુ નવનસિટીની સ્કર્લ
ૂ ઓફ મેકડનસન એન્ડ હેલ્થ
સાયન્સીસનાાં બાયો કેમેસ્રી નવભાગનાાં વડા એર્લન ગોલ્ડસ્ટીનએ બાર્લી ગ્રાસ પર નવસ્ત ૃત સાંશોધન
કયપ ુ છે . તેમણે કરે ર્લા પકરક્ષણોમાાં સાબબત થય ાંુ છે કે, બાર્લી ગ્રાસ અનેક પ્રકારના કેન્સર મટાડવા
સક્ષમ છે . તેમાાં રહેલ ાં ુ એક આલ્ફા-ટોકોફીરોર્લ નામન ાંુ એન્ટી ઓકકસડન્ટ શરીરને બ્ર્લડ કેન્સર, બ્રેઇન
ુ ર અને પ્રોસ્ટે ટ કેન્સર સામે ર્લડવામાાં ઉત્તમ પકરણામ આપે છે .'
ટયમ
● વોનશિંગ્ટન યનુ નવનસિટીમાાં એર્લન ગોલ્ડસ્ટીનએ અને તેમનાાં સાથીઓએ એક પ્રયોગ કયો હતો.
તેમણે લ્યકુ ેનમયાનાાં કેન્સર કોષ પર બાર્લી ગ્રાસના અકપ નાખી જોયો, સૌનાાં આશ્ચયપ વચ્ચે
લ્ય ૂકેનમયાનાાં તમામ કોષ ખતમ થઇ ગયા! એ પછી તેમણે બ્રેઇન કેન્સરનાાં સેલ્સ પર આવો જ
પ્રયોગ કયો. આ કોષમાાંથી ર્લગભગ પ૦ ટકા કોષને બાર્લી ગ્રાસએ ખતમ કરી નાાંખ્યા. એ પછી આ
પકરણામથી ઉત્સાહીત થઇ તેમણે પ્રોસ્ટે ટ કેન્સરનાાં સેલ્સ (કોષ) પર આવો પ્રયોગ કયો. આ
પ્રયોગમાાં તેમને જાણવા મળય ાંુ કે, બાર્લી ગ્રાસ થકી પ્રોસ્ટે ટ કેન્સરનાાં ૯૦ થી ૧૦૦ ટકા કોષ નાશ
પામ્યા!
● જાપાનમાાં નવનવધ બબમારીઓ પર બાર્લી ગ્રાસનો છૂટથી ઉપયોગ થાય છે . જાપાનનાાં એક
સાંશોધક, યોનશકહદે હાબગવારાએ 'ગ્રીન બાર્લી એસેન્સ' નામનાાં પોતાનાાં પસ્ુ તકમાાં ર્લખ્ય ાંુ છે કે,
ુ
ચમપરોગ અને અલ્સર જેવી બબમારી માટે જવનાાં જવારા એક રામબાણ ઇર્લાજ છે . યોનશકહદે ખદ
એક ડોકટર (એમ.ડી.) છે અને તેમણે બાર્લી ગ્રાસ પર અનેક સાંશોધનો કયાપ છે . જાપાનમાાં જ
ચમપરોગ ધરાવતા દદીઓનાાં એક જૂથ પર થયેર્લા પ્રયોગમાાં પરુ વાર થય ાંુ હત ાંુ કે બાર્લી ગ્રાસન ાંુ
સેવન કરતા હોય તેવા પેશન્ટને અન્ય દદીઓની સરખામણીએ બહુ િડપભેર ફાયદો થાય છે . આ
પ્રયોગમાાં તેમને જાણવા મળય ાંુ હત ાંુ કે બાર્લી ગ્રાસ ર્લેવાથી પાચન પ્રકિયા પણ એકદમ નનયનમત
બને છે .
● બાર્લી ગ્રાસને તમે પોષણ અને સ્વાસ્્યને ખજાનો પણ કહી શકો. ગાયનાાં દૂ ધમાાંથી આપણને
જેટલ ાં ુ નવટામીન બી-૧ મળે છે . તેનાાં કરતાાં ત્રીસગણાંુ બાર્લીમાાંથી મળે છે . ગાયનાાં દૂ ધમાાંથી જેટલ ાં ુ
કેલ્લ્શયમ આપણે મેળવીએ છીએ તેનાાં કરતાાં ૧૧૦૦ ટકા વધ ુ કેલ્લ્શયમ જવનાાં જવારા આપે છે .
ગાયનાાં દૂ ધ કરતાાં તેમાાં ર્લગભગ ૮૦૦ ટકા વધ ુ પ્રમાણમાાં કેરોકટન છે . પાર્લકની ભાજી આયનપનો
ઉત્તમ સોસપ મનાય છે . પણ બાર્લીમાાં આયનપન ાંુ પ્રમાણ પાર્લક કરતાાં પાાંચસો ટકા વધ ુ હોય છે . તેમાાં
સાંતરા કરતા સાતગણાંુ નવટાનમન-સી હોય છે . વાત અહીંથી અટકતી નથી. શાકાહારીઓ માટે દુર્લપભ

ગણાત ાંુ નવટાનમન બી-૧ર પણ જવનાાં જવારામાાંથી મળી રહે છે . બી-૧ર ની ખામી હોય તેવાાં
ુ ર બાર્લી ગ્રાસન ાંુ
પેશન્ટએ નનયનમત એ માટે નાાં ઇન્જેકશન્સ ર્લેવા પડે છે . આવા દદી જો રે ગ્યર્લ
સેવન કરે તો તેઓ ઇન્જેકશન્સથી તો બચી જ જાય. એ ઉપરાાંત પણ તેમને અનેક ફાયદાઓ મળી
રહે.
● માનવ શરીર યોગ્ય રીતે કાયપ કરત ુ રહે તે માટે એન્િાઇમ્સ (પાચકરસ) ની ભ ૂનમકા બહુ મહત્વની
ુ ર
છે . બાર્લી ગ્રાસમાાં આવા એક હજાર કરતા વધ ુ પાચકરસ છે . જવનાાં જવારામાાં રહેર્લો 'સપ
ઓકસાઇડ કડસમ્યટુ ે િ' નામનો એન્િાઇમ શરીરની ઉંમર વધતી અટકાવે છે . અકાળે વ ૃધ્ધત્વને
ખાળે છે અને શરીરને ચસ્ુ ત-દુરસ્ત રાખે છે .
●બાર્લી ગ્રાસન ાંુ સેવન કરવાથી ડાયાબીટીસના દદીને પણ ખાસ્સો ફાયદો થાય છે કારણ કે, એ
બ્ર્લડ ગ્લકુ ોિના સ્તરને નનયાંત્રણમાાં રાખે છે . જવનાાં જવારામાાંથી પ્રાપ્ત થત ાંુ બીટા ગ્લકુ ેન ફાઇબર
ુ ધમપ ધરાવે છે કે જેનાાંથી નવનવધ ખાદ્ય પદાથોમાાંથી એ કાબોહાઇડ્રેટસ ગ્રહણ કરવા પર
એવો ગણ
ુ ાાં રહે છે .
નનયાંત્રણ રાખે છે . જેમાાંથી ઇન્સ્યબુ ર્લન અને ગ્લકુ ોિન ાંુ ર્લેવર્લ કાબમ
ુ વાર થાય છે . હેમોગ્ર્લોબબનની ખામી,
● એનનનમયાની સારવારમાાં બાર્લી ગ્રાસ અકસીર પર
રકતકણોની ઉણપ આજકાર્લ અનત સામાન્ય થઇ ગઇ છે . સમાજમાાં આવાર અગબણત કેઇસ જોવા
મળે ેેછે. બાર્લી ગ્રાસ હકરન દ્રવ્યથી છર્લોછર્લ છે , તેમાાં ભરપ ૂર પ્રમાણમાાં કર્લોરોકફર્લ રહેલ ાં ુ છે . વળી
તેમાાં કોપર જેવા ખનનજન ાંુ તત્વ પણ સારાં ુ એવ ાંુ છે . તેનાાં કારણે શરીરમાાં રકતકણો બનવાની પ્રકિયા
િડપી બને છે . આમ, હેમોગ્ર્લોબબનની ખામી ધરાવતા ર્લોકો માટે એ આશીવાપદરૂપ છે .
● શરીરની પાચનકિયા માટે જવનાાં જવારા એક ઉત્તમ ઔષધ સાબબત થાય તેમ છે . ખાસ કરી ને
જેમને કબજીયાતની તકર્લીફ હોય તેમનાાં માટે તો બાર્લી ગ્રાસ જબરદસ્ત હદે મદદરૂપ થાય છે .
મહત્વની વાત એ છે કે, એ શરીરમાાં નવી ચરબી જમા થવા દે ત ાંુ નથી.
● શરીરમાાં કોઇ બબમારી ન હોય તો પણ બાર્લી ગ્રાસન ાંુ સેવન નનયનમત કરી શકાય છે . તેનો સૌથી
મોટો ફાયદો એ છે કે, તેનાાંથી શરીરમાાં જબરી રોગપ્રનતકારશકકત ડેવર્લપ થાય છે . તેમાાં નારાં ગી
કરતા સાતગણાંુ નવટાનમન-સી છે . જે શરીરને તાવ-શરદીથી બચાવે છે . તેમાાં રહેલ ાં ુ આયનપ બ્ર્લડ
વોલ્ય ૂમ વધારે છે . જે એનનનમયાથી આપણને દૂ ર રાખે છે . તેનાાં સેવનથી કકડનીની કામગીરી ઠીક

રહે છે . તેમાાં રહેલ ાં ુ મેન્ગે નીિ વ્યકકતને સ્ૂનતિવાન રાખે છે . જેનાાં કારણે આપણી નવપ સીસ્ટમ અને
ુ સીસ્ટમ સારી રહે છે .
ઇમ્યન
● ઓસ્ટીઓપોરોનસસ જેવી બબમારીમાાં બાર્લી ગ્રાસ બહુ અસરકારક સાબબત થાય છે . તેમાાં રહેલ ુ
કોપર અને ફોસ્ફરસ હાડકાની દુરસ્તીન ાંુ કાયપ કરે છે . ફોસ્ફરસથી હાડકાનો અને દાાંતના દદો ઠીક
થઇ શકે છે . બાર્લી ગ્રાસમાાં દુધની સરખામણીએ અગીયારગણાંુ વધ ુ કેલ્લ્શયમ હોય છે , બચક્કાર
પ્રમાણમાાં મેન્ગેનીિ હોય છે . જે હાડકાને ચસ્ુ ત-દુરસ્ત રાખે છે એટર્લે જ બાર્લી ગ્રાસ એ
ઓસ્ટીઓપોરોનસસ માટે નો કુ દરતી ઇર્લાજ છે .
ુ ત પદાથો કે કોર્લેસ્ટોરોર્લ જામી જવાની ન્સ્થનતને
● હૃદયને રકત પરૂુ પાડતી નસોના ચરબીયક
એથેરોસ્ર્લીરોનસસ કહે છે . બાર્લી ગ્રાસ આ ન્સ્થનતને નનવારી શકે છે . જવનાાં જવારામાાંથી મળત ુ
નનયાનસન અને નવટામીન-બી કોમ્પ્ર્લેકસ શરીરમાાં કોર્લેસ્ટરોર્લના અને બર્લયોપ્રોકટનના ર્લેવર્લને
વધવા દે ત ુ નથી. ત્રીઓમાાં મેનોપોિ પછી થતી હાઇબ્ર્લડ પ્રેશરની, હાઇ કોર્લેસ્ટોરોર્લની સમસ્યામાાં
પણ એ મદદરૂપ થાય છે .
ુ પ સપ
ુ રફુડ છે . એ એક અદ્દભત
ુ આહાર છે . તેના સેવન થકી શરીરના
● બાર્લી ગ્રાસ એક સાંપણ
ુ પ અવયવને સ્વસ્થ રાખી શકાય છે . હાટપ , સ્વાદુનપિંડ, બર્લવર, કકડની...એમ દરે ક અવયવની
મહત્વપણ
તાંદુરસ્તી તેના દ્વારા મેળવી શકાય છે .
ુ છે કે એ શરીરમાાં વષોથી જમા થયેર્લો િેરી કચરો સાફ
●બાર્લી ગ્રાસનો એક અનત નવનશષ્ટ ગણ
કરી નાાંખે છે . મનષ્ુ યના આંતરડાઓમાાં આવેર્લ કચરો વષોથી જમા થયેર્લો પડયો હોય છે . આવા
કચરાને ર્લીધે જ અનેક બબમારી થતી હોય છે . એ જ કદવસથી શરીરના શલ્ુ ધ્ધકરણની પ્રકિયા ચાલ ુ
થઇ જાય છે .
● સ્ક્સ્િનકેરની બાબતમાાં પણ જવના જવારા અનત ઉપયોગી પરુ વાર થાય છે . તેમાાં રહેર્લા
નવટામીન-સી, નવનવધ એન્ટી ઓકકસડન્ટસ અને અનેક ખનીજોના પ્રતાપે શરીરનો દાહ ઓછો થાય
છે અને બાહ્ય પ્રદુષણની ત્વચા પર અસર ઓછી થાય છે . જવના જવારામાાં રહેર્લા સેર્લેનનયમને
ર્લીધે ત્વચાન ાંુ સ્વાસ્્ય જળવાઇ રહે છે . સેર્લેનનયમને ર્લીધે જ હૃદય, સ્વાદુનપિંડ વગેરેની સ્વસ્થતા
પણ જળવાઇ રહે છે .

● ત્વચાને એકદમ ચસ્ુ ત રાખવામાાં પણ બાર્લી ગ્રાસ ર્લાજવાબ છે . તેનાથી ત્વચા ટાઇટ રહે છે .
ુ ી કરે છે . ત્વચાને
ત્વચા પર નવી રોશની આણવાન,ાંુ તેને ચમકીર્લી બનાવવાન ાંુ કાયપ પણ એ બખબ
તે એકદમ તાજગીસભર, સ્વસ્થ રાખે છે .
● બાર્લી ગ્રાસમાાં રહેર્લા એન્ટી ઓકકસડન્ટસને ર્લીધે એજીંગની પ્રકિયા ધીમી થાય છે . ઘણાાં ર્લોકોની
ઉંમર બહુ વધ ુ દે ખાતી હોય છે . બાર્લી આવા અકાળે વ ૃધ્ધત્વને ટાળે છે . એ ત્વચા પરની કરચર્લી
દુર કરે છે , નવી કરચર્લી થવા દે ત ુ નથી. પ્રદુષણ અને રસાયણોના ઉપયોગને ર્લીધે અકાળે
વ ૃધ્ધત્વ, કરચર્લીની સમસ્યા થઇ ગઇ છે . આવા સાંજોગોમાાં ત્રીસ વષપ પછી દરે ક ત્રી-પરૂુ ષ માટે
બાર્લી ગ્રાસ અનત ઉપકારક સાબબત થાય છે . તેમાાં રહેર્લા બિન્કના કારણે શરીરનાાં ઘા પણ જલ્દીથી
રૂિાય છે . ખીર્લ કે ચકામાાં સ્પોટ જેવી સમસ્યામાાં બાર્લી ગ્રાસનો ર્લેપ ર્લગાવવાથી પણ ખાસ્સો
ફાયદો થાય છે .
● ત્રીસીમાાં જ બાર્લી ગ્રાસ નનયનમત ર્લેવાનો એક ફાયદો એ છે કે, તેમાાંથી વાળ સફેદ થતા અટકી
જાય છે . બાર્લીના કોપરમાાં મેર્લેનનન નામન ાંુ તત્વ છે . જે આપણા વાળને તેનો રાં ગ પ્રદાન કરત ુ હોય
છે . નનયનમતપણે જવનાાં જવારા ર્લેવાથી આવી તો અનેક નાની-મોટી તકર્લીફોથી બચી શકાય છે .
ુ પ ગણાતા થાયનમન અને નનયાનસન નામનાાં તત્વો બાર્લી ગ્રાસમાાં ભરપર
ુ
●હેર ગ્રોથ માટે મહત્વપણ
છે . જેમાાંથી વાળનો ગ્રોથ સારો રહે છે . વાળ ખરતા અટકે છે . તેમાાં રહેલ ુ પ્રોસાયનીકકન બી-૩ પણ
ુ પ ભનુ મકા ભજવે છે .
હેર ગ્રોથ માટે બહુ મહત્વપણ
ુ રફુડ છે . રોજબરોજના
● જવના જ્વારા એ કોઇ દવા નથી, એ એક પ્રકારન ાંુ ફુડ સપ્ર્લીમેન્ટ છે , સપ
ખોરાકમાાંથી આપણને જે નવટાનમન્સ, ખનીજ, રે સા તત્વો, એન્ટી ઓકકસડન્ટસ વગે રે મળતા નથી
ુ અને ચમત્કાકરક કહી શકાય એવો
એ તમામ જવનાાં જવારામાાંથી મળી રહે છે . તેમાાં અદ્દભત
પોષણનો ખજાનો છે પરાં ત ુ એ સ્ટે રોઇડ નથી અને કેફી દ્રવ્ય પણ નથી કે ર્લીધા પછી તરત જ
ુ ી સેવન
માણસ કોઇ અશ્વની જેમ હણહણવા માાંડે, નવનવધ તકર્લીફો દુર કરવા તેન ુ ર્લાાંબા સમય સધ
જરૂરી છે .

● પનશ્ચમના દે શોમાાં તો બાર્લી ગ્રાસ અને બાર્લી વોટર વગેરેનો રીતસર િેિે છે . વૈજ્ઞાનનક
ુ ેદમાાં જવનાાં જવારા ભરપર
ુ
પકરક્ષણોમાાં પણ તેની ઉપયોગીતા પરુ વાર થઇ છે . આપણે ત્યાાં આયવ
ુ ગાન ગવાયા છે પરાં ત ુ હવે જગત આખ ાંુ તેના ગણ
ુ સ્વીકારે છે .
ગણ
● જે દાં પનત્ત ઉત્તમ સાંતાન ઇચ્છત ાંુ હોય તેના માટે બાર્લી ગ્રાસનો પાવડર કોઇ આનશવાપદથી કમ
નથી. બાળક પ્ર્લાન કરતાાં પહેર્લા ત્રી-પરૂુ ષ જો થોડા મકહના જવના જ્વારાન ાંુ સેવન કરે તો
આવનારાં ૃ બાળક એકદમ સ્વસ્થ, તાંદુરસ્ત અને કાાંનતવાન હોય છે .
ુ ીની એવી તમામ બબમારીઓ કે જેમાાં શરીરના કોષ િડપથી નાશ
● કેન્સરથી ર્લઇને એઇડ્સ સધ
પામતા હોય-તેમાાં બાર્લી ગ્રાસ પાવડરનો ઉપયોગ અત્યાંત ઉપયોગી છે . એ શરીરમાાં સતત નવા
કોષોન ાંુ સર્જન કરે છે અને બબમારીને વધ ુ ફેર્લાતી અટકાવે છે .

● ઓન્ર્લી ઓગે નનકમાાં ભારતની શ્રેષ્ઠતમ ્ અગરબત્તીઓ ઉપર્લબ્ધ
ુ ધ
આપણે ત્યાાં બજારમાાં મળતી અગરબત્તીઓમાાં મોટાભાગે કેનમકર્લયકુ ત સગ
ાં નાખવામાાં આવી હોય
છે . આટલ ાં ુ ઓછુ હોય તેમ આવી અગરબત્તીનો બેઇિ પણ કોર્લસાનો હોય છે . આ પ્રકારની
ુ ાડો શ્વાસ દ્વારા ર્લેવાથી અનેક પ્રકારની બબમારીઓનો ર્લોકો ભોગ બને છે .
અગરબત્તીઓનો ધમ
ઓન્ર્લી ઓગે નનક ખાતે સાંપ ૂણપ ઓગે નનક કહી શકાય તેવી ભારતની શ્રેષ્ઠતમ ્ અગરબત્તીઓની આખી
રે ન્જ ઉપર્લબ્ધ છે . આ ઓગે નનક અગરબત્તીઓની નવનશષ્ટતા એ છે કે તેનો બેિ કોર્લસાનો નથી
ુ ધ
હોતો અને તેની સગ
ાં પણ પ્રાકૃનત્તક હોય છે . નવનવધ ફુર્લો અને વનસ્પનતઓના અકપ દ્વારા બનેર્લા
ુ ધ
ુ
તેર્લની સગ
ાં તેમાાં ઉમેરવામાાં આવે છે . કકિંમતની દ્રસ્ક્ષ્ટએ આ અગરબત્તીઓ મોંઘી છે પરાં ત ુ પજા
વગેરે કામમાાં જેમને અસર્લી વસ્ત ુ વાપરવાનો આગ્રહ હોય છે તેવા ર્લોકો માટે અને સ્વાસ્્ય પ્રત્યે
જાગૃનત ધરાવતા ર્લોકો માટે આ મ ૂલ્યવાન અગરબત્તી આકષપણરૂપ બની રહે છે .

રાજકોટમાાં બાર્લી ગ્રાસ પાવડર કયાાં ઉપર્લબ્ધ છે ?
ઓન્ર્લી ઓગેનનક : ૨૧૯, શ્રી મહાર્લક્ષ્મી કોમ્પર્લેક્ષ, સેન્ટ મેરી સ્કર્લ
ૂ ની સામે, કે.કે.વી. સકપ ર્લ,
કાર્લાવડ રોડ, રાજકોટ. મો.નાં. ૯૯૨૪૮ ૧૪૦૪૧ (સમયાઃ ૧૦થી ૧ અને સાાંજે ૪થી ૮) જ્વારાનો
ુ
પાવડર, જ્વારાની ટે બ્ર્લેટ ઉપરાાંત અહીં સ્પાઇરૂબર્લના, મોકરિંગા, ગીર ગાયન ાંુ વૈકદક ઘી તથા શદ્ધ
ઓગેનનક કહેવાય તેવા દરે ક પ્રકારના કઠોળ અને અન્ય અનેક ઓગે નનક ઉત્પાદનો ઉપર્લબ્ધ છે .

