
 

এই �লাক ডাউেনর বাজাের িনত� �েয়াজনীয় সম� িজিনসই সহেজ হােতর কােছ পাওয়ার জন� অনলাইন �ডিলভাির একমা� 

ভরসা... �দাকান বাজােরর সােথ সােথ ওষুধপ� অনলাইন �ডিলভািরর মাধ�েম বািড়েত �পৗঁেছ যাওয়ায় অেনক সুিবধা 

হেয়েছ সকেলরই... িক( �হািমওপ�ািথ ওষুেধর অনলাইন �ডিলভাির করা সং*া ? হ�া ঁিনত��েয়াজনীয় িজিনেসর মেধ�ই 

�হািমওপ�ািথ ওষুধও ভীষণ �েয়াজনীয়... িক( তা সং,হ করেত �যেত হয় �কােনা �হািমওপ�ািথ ওষুেধর �দাকােন.. কারণ 

বািক সবিকছু পাওয়া �গেলও �হািমওপ�ািথ ওষুেধর জন� আলাদা কের �কান �ডিলভাির সাইট হয়েতা আপনার নজের 

আেসিন..ICMR এর িনেদ0 িশকা অনযুায়ী এই পিরি*িতেত উপযু2 িকছু �হািমওপ�ািথ ওষুধ �দেহর �িতেরাধ শি2 বািড়েয় 

�তালার জন� আমরা ইিতমেধ�ই অেনেক িনেয়িছ... তেব �সসব ওষুেধর অত�ািধক চািহদার জন� অেনেক সং,হ করেত 

পােরিন... এই ধরেনর সব রকম সমস�ার সমাধােনর জন�ই �হািমওপ�ািথ ওষুেধর যাবতীয় সম� িকছু িনেয় অনলাইন 

�ডিলভািরর ব�ব*ার সােথ উপি*ত হেয়িছ আমরা... homeomart.com  

 

Mother tinctures, Dilutions, Pills, Ointments, Biochemics ইত�ািদ 

সম� �কার �হািমওপ�ািথ ঔষেধর স5ার িনেয় সম, ভারত বষ0 তথা িবে6র 

�িত7 �দেশর অনলাইন ,াহকেদর কােছ �পৗঁেছ িদেত সবসময় �8ত 

আমরা... 

 

�হািমওপ�ািথ ওষুেধর �9ে� সকেলই পছ:সই ক;ািন ওষুধ িনেত পছ: 

কেরন.. তাই SBL, Allen Kolkata, Schwabe, Reckeweg এবং আেরা �ায় 

50 7 Indian, German,  Swis,s US িবিভ< =�া> এর �হািমওপ�ািথ ওষুধ 

আপনারা �পেয় যাে?ন আমােদর ওেয়বসাইেট.. 

 

 



�য �কান সমস�ার জন� �েয়াজনীয় সব রকম ওষুধ ডা2ােরর পরামশ0 অনযুায়ী আমােদর ওেয়বসাইেট খুব সহেজই �পেয় 

যােবন আপনারা। 

আমােদর সােথ যু2 িচিকৎসকরা ইউ7উব জগেত ল9 ল9 মানেুষর মেধ� যেথB জনি�য়.. 

 

আমােদর ওেয়বসাইেট আপিন িনত��েয়াজনীয় �হািমওপ�ািথ ঔষধ 

ছাড়াও �পেয় যােবন িবিভ< �রােগর িবেশষC ডা2ারেদর অনলাইন 

কনসালেটিD.. তাছাড়াও আমােদর ওেয়বসাইেট �হািমওপ�ািথ িবষয়ক 

িবিভ< বই আপনারা �পেয় যাে?ন যার মাধ�েম সামান� অসুেখর �9ে� 

ঘেরায়া পFিতেত িচিকৎসা িকংবা িশGেদর �ছাটখােটা অসুেখর জন� 

�েয়াজনীয় ঔষধ এর ব�বহার স;িক0 ত বই ইত�ািদ ওরকম বই থাকেছ 

এখােন... আমােদর ওেয়বসাইট এ ছাড়াও পGেদর িচিকৎসার জন� 

�েয়াজনীয় ঔষধ অনলাইন �ডিলভািরর ব�ব*া রেয়েছ.. 

 

�হািমওপ�ািথ ঔষধ িচিকৎসা শােHর অন�তম �াচীন এক7 পFিত যা �য �কান বয়েসর মানেুষর �য �কান ধরেনর �রাগ এর 

িচিকৎসায় ব�বহার করা �যেত পাের... ক�ানসােরর মেতা দরুােরাগ� ব�ািধর জন� �েয়াজনীয় ঔষধ ও তাই আমােদর 

ওেয়বসাইেট সহজলভ�... 

আমােদর ওেয়বসাইট �থেক আপনারা চাইেল পৃিথবীর �যেকান জায়গা �থেক অড0 ার করেত পােরন এবং আমরা যথাসাধ� 

�চBা করব সুরি9তভােব সJক Kণমান িবিশB ঔষধ 7 আপনােদর কােছ 

যL কের �পৗঁেছ িদেত...  

�হািমও মেত আপিন �পেয় যােবন �দশী-িবেদশী দ'ুরকম ক;ািনর ওষুধ.. 

�হািমওপ�ািথ ঔষধ উৎপাদেনর �9ে� সব �থেক উৎকৃB মােনর  ঔষধ 

আমােদর  ওেয়বসাইেট  সJক দােম �পেয় যাে?ন খুব সহেজই..�য �কা;ািনর 

ওষুেধর আপিন Mা?:�েবাধ করেবন �স7 �পৗঁেছ �দয়ার দািয়N আমােদর... 

 

তাই এখন এই পিরি*িতেত অকারন বাইের না �বিরেয় সহেজই বািড়েত বেস 

আমােদর ওেয়বসাইেটর মাধ�েম অনলাইেন আপনার �েয়াজনীয় �হািমওপ�ািথ 

ওষুধ 7 সং,হ কOন িকংবা �হািমওপ�ািথ িচিকৎসকেদর সােথ পরামেশ0র 

�9ে� আমােদর ওেয়বসাইট7 ব�বহার কOন.. 

তাই এখনই িভিজট কOন  


