স্বাস্থ্য সুরক্ষায়
গুণ েজেন িনন

কলার

১০

কলার মেতা গুণী ফল বা খাবার আর িকছু হেত পাের না। তাই স্বাস্থ্য
সুরক্ষায় প্রিতিদেনর রুিটেন কলা রাখেত হেব।
িবেশষজ্ঞরা বেলন, ‘অেনেকর ধারণা কলা েখেল মানুষ েমাটা হেয় যায় বা
ডায়েবিটেসর সমস্যা েদখা েদয় যা েকােনাভােবই িঠক নয়। েকােনাভােবই
কলা েখেল শরীেরর েতমন েকােনা ক্ষিত হয় না। এছাড়া েফস প্যাক কের
মুেখ েমেখও কলা েথেক উপকার পাওয়া সম্ভব। েজেন িনন, েকান েকান
গুেণর জন্য প্রিতিদন অবশ্যই একিট কের কলা খােবন।
েমদ ঝরায়
কলায় রেয়েছ েকািলন ও িভটািমন িব যা েপেট ফ্যাট জমেত েদয় না।
একইসঙ্েগ েদেহর অন্য জায়গােতও জেম থাকা েমদ ঝিরেয় েদয়।
গ্যাস দূর কের
েপেট গ্যাস ও অন্যান্য সমস্যা থাকেল েরাজ ১-২িট কের কলা খান। এেত
উপকার পােবন। কলা েখেল অন্ত্ের উপকারী ব্যাকেটিরয়া ৈতির হয় যা
গ্য়াস জমেত েদয় না।
ডায়েবিটেসর সঙ্েগ লেড়
খাবাের থাকা িচিন ও শর্করা উপাদানেক কলা শুেষ েনয়। ফেল তা রক্েত
িমশেত পাের না। এছাড়া এেত থাকা প্েরািটন ও ফ্যাট ডায়েবিটস েরােধ
িবেশষ ভূিমকা েনয়।
েপট স্িলম কের
কলায় থাকা পটািশয়াম শরীের অিতিরক্ত পািন েবর কের েদয়। এছাড়া কলা
গ্যাস জমেত েদয় না। েয কারেণ েপট অেনক কম েফালা থােক।
মন খুিশ থােক
কলা েখেল মন খুিশেত ভের ওেঠ। এেত থাকা উপাদান উদ্েবগ কিমেয় সঙ্েগ
সঙ্েগ মুড িঠক কের মনেক খুিশেত ভিরেয় েতােল।
মাংসেপশী গঠন কের
কলায় রেয়েছ ম্যাগেনিশয়াম যা মাংসেপশী গঠেন িবেশষ সাহায্য কের।
কলা েখেল খুব দ্রুত মাংসেপশীর গঠন ৈতির হয়।
েবদনা দূর কের
নানা কােজর পের শরীের ব্যথা-েবদনা হয়। তেব কলা েখেল তা অেনকটা
দূর হেয় যায়। কলায় থাকা পটািশয়াম ব্যথা সারােত গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা েনয়।
রাগ প্রশমন কের
আপিন যিদ অল্েপেতই েরেগ যান ও িবরক্ত হন তাহেল তা কমােত েরােজর
ডােয়েট কলা রাখুন। েনারপাইনফ্িরন নামক এমন উপাদান কলায় রেয়েছ যা
রাগ প্রশমেন িবেশষ ভূিমকা েনয়।
ঘুম ভােলা হয়

আজেকর িদেন অেনেকই অিনদ্রার িশকার। কলা েখেল তা দূর হেত পাের।
কারণ কলায় রেয়েছ ‘টাইপ্েটাফ্যান’ নামক অ্যামাইেনা অ্যািসড যা
ঘুেমােত সাহায্য কের।
েকােলস্েটরল কমায়
শরীেরর ক্ষিতকর েকােলস্েটরল কমােত কলা িবেশষ সাহায্য কের।
ফাইেটাস্েটরল নামক ক্ষিতকর েকােলস্েটরেলর ফেল হা্রট অ্যাটাক ও
স্ট্েরােকর ঝুঁিক বােড় যা কলা কমােত পাের।
হাড় শক্ত কের
কলায় থাকা ক্যালিশয়াম হাড়েক মজবুত কের ও হােড়র ক্ষয় েরাধ কের।

