
Μεταδίδοντας
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Με εμπιστοσύνη από το 1929



Από την ίδρυσή της το 1929 από τον περίφημο αγιουρβεδικό γιατρό  
dr. Koshy Varghese – ευρέως γνωστός με το ψευδώνυμο Pappy 
Vaidyan- η Bipha (Bio Pharmaceutical Ayurveda) παράγει 
παραδοσιακά αγιουρβεδικά φάρμακα στις πιο αγνές και φυσικές τους 
μορφές.

Η εκτΗ εκτενής έρευνα και το πρωτοποριακά πνεύμα μας έχουν βοηθήσει 
να εξελίξουμε φόρμουλες  κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
και ολοκληρωτικά δικές μας τεχνολογίες με σκοπό να 
συγκεντρώσουμε τις ιδιότητες των αγιουρβεδικών φαρμάκων σε 
πολύ μικρές δόσεις και να μπορέσουμε να τις διατηρήσουμε  για 
μεγαλύτερες περιόδους.
ΠΠλέον η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει κλασσικά 
φάρμακα, βελτιωμένα και πατενταρισμένα από εμάς προϊόντα, 
όπως και προϊόντα lifestyle, όλα με βάση την παράδοση της 
Αγιουρβέδα.

Η Bipha Η Bipha χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από παραδοσιακές 
μεθόδους και εκλεπτυσμένες τεχνολογίες παρασκευής, υψηλών 
προδιαγραφών  και standards,  παράγοντας αγιουρβεδικά 
φαρμακευτικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας τα οποία έχουν 
βραβευτεί με αξιοζήλευτους τίτλους. Από την επιλογή των βοτάνων,  
την επεξεργασία τους, μέχρι και τη συσκευασία των τελικών 
προϊόντων, την ποιότητα και την σύσταση αυτών, η επιμέλεια γίνεται 
με με πολύ προσοχή, έτσι ώστε αυτά  περνούν από αυστηρούς 
ελέγχους, τεστ και κλινικές μελέτες πριν να φτάσουν στην αγορά.

Σήμερα η BIPHA έχει μία παγκόσμια παρουσία διαδίδοντας το όνομα 
και την φήμη της Αγιουρβέδα σε ολόκληρη την υφήλιο. Καθώς ο 
κόσμος ανακαλύπτει και πάλι τα ευεργετικά χαρακτηριστικά της 
Αγιουρβέδα, η Bipha έχει αναπτύξει επίσης μία σειρά ειδικών 
υπερτροφών με σκοπό την ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, εναντία στις ασθένειες και τις καθημερινές προκλήσεις 
της σύγχρονης καθημερινότητας.

ΕΕιλικρινά πιστεύουμε ότι η χιλιάδων χρόνων επιστήμη της 
Αγιουρβέδα μαζί με την αφοσίωση στην κοινωνία και το περιβάλλον 
είναι αυτά που θα επιφέρουν την υγεία και την ευτυχία στον καθένα 
ξεχωριστά, αλλά και σε όλους μαζί.

Μεταδίδοντας Υγεία & Ευτυχία
Με εμπιστοσύνη από το 1929



Παρουσίαση προϊόντων



  

  Προσωπική Φροντίδα 

Αρώματα & Αιθέρια Έλαια 

Η σειρά σαγηνευτικών αρωμάτων Aromaveda της Bipha με την πλούσια  

γκάμα Αιθέριων ελαίων και Αρωμάτων σας μεταφέρει σε ένα κόσμο 

ευτυχίας. 

Αιθέριο Έλαιο 

Βασιλικού 

Χαλαρωτικό και 

καθαριστικό 

Συσκευασία: 10 ml 

Αιθέριο Έλαιο 

Λιβανιού 

Κατά της 

υπερδιέγερσης 

Συσκευασία: 10 ml 

Αιθέριο έλαιο 

Βέτιβερ 

Καταπραϋντικό 

Συσκευασία: 10 ml 

Αιθέριο Έλαιο Μύρου 

Για την βελτίωση της 

διάθεσης 

Συσκευασία: 10 ml 

Αιθέριο Έλαιο 

Κανέλας 

Αναζωογονητικό 

Συσκευασία: 10 m. 

Αιθέριο Έλαιο 

Πατσουλί 

Καταπραϋντικό 

Συσκευασία: 10 ml 

ΑΡΩΜΑΤΑ: PARIJATA 

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

Ghazal E Oudh 

Άρωμα από το Άσαμ 

Συσκευασία: 10 ml 

Gulabi 

Άρωμα Ρόδου 

Δαμασκού από το 

Κανάου 

Συσκευασία: 10ml 

Chandana 

Άρωμα σανδαλόξυλου 

από το Μαραγιούρ 

Συσκευασία: 10 ml 

Mallika 

Άρωμα γιασεμί από 

το Ντιντιγκούλ 

Συσκευασία: 10 ml 



 

[Μαγνητίστε την προσοχή του αναγνώστη σας με μια εξαιρετική 
παράθεση από το έγγραφο ή χρησιμοποιήστε αυτόν το χώρο για να 
δώσετε έμφαση σε ένα κύριο σημείο. Για να τοποθετήσετε αυτό το 

πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στη σελίδα, απλώς σύρετέ το.] 

Μπάνιο & Φροντίδα Σώματος 
Εμπλουτισμένα με τα καλύτερης ποιότητας συστατικά από τη γη, τα 

φυσικά προϊόντα της σειράς μπάνιου & φροντίδας σώματος της Bipha 

εξισορροπούν τα φυσικά έλαια του δέρματος ενώ παράλληλα το ηρεμούν 

και το περιποιούνται. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΕΡΙΩΝ 

Καθαριστικό Χεριών 

με Αλόη & Κίτρο 

Για βαθιά περιποίηση 

Συσκευασία: 90 ml 

Λοσιόν Χεριών με 

Αλόη & Κουκούτσια 

σταφυλιού 

Για θρέψη και 

ενυδάτωση 

Συσκευασία: 90 ml 

΄Ελαιο για Παρανυχίδες με 

Αμύγδαλο & Ελαιόλαδο 

Μαλακώνει και 

απομακρύνει τις 

παρανυχίδες 

Συσκευασία: 90 ml 

ΕΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 

Έλαιο Μπάνιου με 

Λεμόνι & 

Δεντρολίβανο 

Διατηρεί το δέρμα σας 

μεταξένιο, λείο και 

ενυδατωμένο όλη μέρα 

Συσκευασία: 90 ml 

Έλαιο Μπάνιου με 

Τουλσί & Λεμόνι 

Ενεργοποιεί σώμα 

και νου 

Συσκευασία: 90 ml 

Έλαιο Μπάνιου με 

Περγαμόντο & 

Λεβάντα 

Αναζωογονεί και 

ξεσηκώνει τις 

αισθήσεις 

Συσκευασία: 90 ml 

Έλαιο Μπάνιου με 

Σανδαλόξυλο & 

Βέτιβερ 

Πλούσιο, γήινο και 

χαλαρωτικό 

Συσκευασία: 90 ml 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ 

Αμυγδαλέλαιο 

Για άμεση ενυδάτωση 

Συσκευασία: 90 ml 

Μαύρο σησαμέλαιο 

Για βαθιά θρέψη 

Συσκευασία: 90 ml 

Έλαιο καρύδας 

Για τη θρέψη του 

δέρματος και των 

μαλλιών 

Συσκευασία: 90 ml 

Έλαιο τζοτζόμπας 

Για βαθιά ενυδάτωση 

Συσκευασία: 90 ml 



 

ΦΥΤΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

Με σανδαλόξυλο. 

Ήπια και πολυτελής 

απόλαυση 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Επαναφέρει τη 

χαμένη υγρασία του 

δέρματος 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Με αλόη. Καθαρίζει 

και αναζωογονεί το 

δέρμα 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Φυσικό σαπούνι 

κατά της ακμής 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Με μέλι και βρώμη. 

Για την απολέπιση 

και ενυδάτωση του 

δέρματος. 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Με πρωτεΐνες 

γάλακτος. Για την 

φυσική θρέψη του 

δέρματος. 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Για την φυσική 

περιποίηση του 

μωρού σας 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Με νέεμ. Για υγιές 

δέρμα χωρίς 

προβλήματα 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Με τουλσί. Φυσικό 

καθαριστικό του 

δέρματος 

Συσκευασία: 75 γρ. 
ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 

Με αντιοξειδωτικά 

θεραπευτικά βότανα 

Συσκευασία: 80 γρ. 

Με κόκκινο 

σανδαλόξυλο. Για την 

απομάκρυνση των 

κηλίδων 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Με κουρκουμά. 

Θεραπεύει και 

προστατεύει το 

δέρμα. 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Σαπούνι απολέπισης 

με κόκκους καφέ, 

κατά της 

κυτταρίτιδας 

Συσκευασία: 75 γρ. 



 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΤΖΕΛ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 

ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΑΖ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 

Με σανδαλόξυλο & 

πατσουλί. Για βαθύ 

καθαρισμό και 

αναζωογόνηση 

Συσκευασία: 90 ml. 

Κρέμα ποδιών με 

λεβάντα και 

δεντρολίβανο. 

Θεραπεύει και 

προστατεύει τα πόδια 

Συσκευασία: 75 γρ.. 

΄Ελαιο μασάζ για τα 

πόδια. Χαλαρώνει και 

θρέφει το δέρμα των 

ποδιών 

Συσκευασία: 90 ml. 

Έλαιο μασάζ με 

κουρκουμά. Θρέφει και 

μαλακώνει το δέρμα 

Συσκευασία: 90 ml. 

΄Ελαιο μασάζ με νέεμ. 

Προστατεύει και 

θρέφει το δέρμα 

Συσκευασία: 90 ml. 

΄Ελαιο μασάζ για την 

καταπολέμηση του 

στρες. Εξισορροπεί 

και εναρμονίζει τις 

λειτουργίες του 

σώματος 

Συσκευασία: 90 ml. 

Έλαιο μασάζ για τη 

χαλάρωση του νου, 

του σώματος και της 

ψυχής 

Συσκευασία: 90 ml. 

Γαλάκτωμα σώματος 

με αμύγδαλο & 

τζοτζόμπα. 

Ενυδατώνει και 

αναζωογονεί το δέρμα 

Συσκευασία: 90 ml. 

Κρέμα για την 

ανανέωση του 

δέρματος 

Συσκευασία: 90 γρ. 

Κρέμα για την 

προστασία του 

δέρματος 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Κρέμα για την 

εξισορρόπηση του 

δέρματος 

Συσκευασία: 75 γρ. 



 

ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

ΜΗ ΛΙΠΑΡΑ ΕΛΑΙΑ 

Παραδοσιακό 

αγιουβερδικό έλαιο 

για την τόνωση του 

δέρματος 

Συσκευασία: 90 ml. 

Παραδοσιακό 

αγιουβερδικό έλαιο 

για την περιποίηση 

του δέρματος 

Συσκευασία: 90 ml. 

Παραδοσιακό 

αγιουβερδικό έλαιο 

λουλουδιών 

Συσκευασία: 90 ml. 

Αγιουβερδικό  

θεραπευτικό έλαιο για 

αναζωογόνηση 

Συσκευασία: 90 ml. 

Αγιουβερδικό  

θεραπευτικό έλαιο για 

τόνωση 

Συσκευασία: 90 ml. 

Ήπιο αγιουβερδικό  

έλαιο για την 

καταπολέμηση της 

τερηδόνας 

Συσκευασία: 30  ml. 

Προστατεύει και 

θρέφει το δέρμα 

Συσκευασία: 90 ml. 

Αγιουβερδικό  

θεραπευτικό έλαιο για 

ανακούφιση από τους 

πόνους 

Συσκευασία: 90 ml. 

Θαυματουργό αγιουβερδικό  

θεραπευτικό έλαιο για πληγές, 
εγκαύματα, κοψίματα και 

τραυματισμούς συνδέσμων 

Συσκευασία: 90 ml. 

Αγιουβερδικό  

μυστικό για νεανικό 

δέρμα 

Συσκευασία: 10  ml. 



 

ΕΛΑΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 

Περιποίηση των Μαλλιών 
Η Hair Veda της Bipha είναι μια ολοκληρωμένη σειρά κλασικών 

αγιουβερδικών ελαίων, σαμπουάν και μαλακτικής κρέμας για τα μαλλιά 

που καθαρίζουν, προστατεύουν και θρέφουν το δέρμα και το τριχωτό της 

κεφαλής. 

Παραδοσιακό αγιουβερδικό 
έλαιο για την ολοκληρωμένη 

υγεία των μαλλιών σας 

Συσκευασία: 90 ml. 

Παραδοσιακό αγιουβερδικό 
μίγμα για τη θρέψη του 

δέρματος της κεφαλής 

Συσκευασία: 108  ml. 

Παραδοσιακό αγιουβερδικό 

έλαιο για καταπολέμηση της 
πιτυρίδας 

Συσκευασία: 90  ml. 

Αποκαθιστά το φυσικό 

χρώμα των μαλλιών 

Συσκευασία: 90  ml. 

Για λάμψη και 

απαλότητα 

Συσκευασία: 90  ml. 

Μαλακτική κρέμα 

εμπλουτισμένη με έλαιο 

καρύδας 

Συσκευασία: 75  ml. 

Σκόνη βιολογικής χέννας για 

τη βαφή και τη φροντίδα των 

μαλλιών 

Συσκευασία: 200 γρ. 

Φυτική λουλακί σκόνη για τον 

χρωματισμό των μαλλιών 

Συσκευασία: 200 γρ. 

Σκόνη ιβίσκου για την 

απολέπιση και περιποίηση 

του δέρματος της κεφαλής 

Συσκευασία: 200 γρ. 

Αγιουβερδική ολοκληρωμένη 

φροντίδα για την προστασία 

των μαλλιών 

Συσκευασία: 200 γρ. 



 

KARNA: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ 

Περιποίηση για τον Άνδρα 
Η σειρά φυσικών προϊόντων ανδρικής περιποίησης αποτελεί φόρο τιμής στον 

Karna, αρχαίο πολεμιστή από τους γενναιότερους ήρωες της Mahabharata. 

Αρωματισμένα με βαθύ και ξυλώδες vetiver, nagarmotha και άλλα 

αγιουβερδικά βότανα, η σειρά Karna είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. 

Ρυθμιστικό καθαριστικό 

προσώπου για άνδρες 

(Κατάλληλο για λιπαρό-
κανονικό δέρμα) 

Συσκευασία: 90  ml. 

Θρεπτική κρέμα σώματος 

για άνδρες, με ουδέτερο pH 

Συσκευασία: 90  ml. 

Άρωμα προσώπου & 

σώματος με απόσταξη ατμού 

Συσκευασία: 90  ml. 

Πλούσιο, γήινο έλαιο 

μπάνιου 

Συσκευασία: 90  ml. 

Έλαιο μασάζ για χαλάρωση 
του νου, του σώματος και 

της ψυχής 

Συσκευασία: 90  ml. 

Ενυδατική κρέμα για άνδρες 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Αναζωογονητικό και ρυθμιστικό φυτικό 

σαπούνι για το μπάνιο του άνδρα 

Συσκευασία: 175 γρ. 



 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ 

ΚΡΕΜΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΠΑΚΕΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΖΕΛ 

Περιποίηση του Δέρματος 
Περιποιηθείτε και χαρίστε λάμψη στο δέρμα σας με την εκπληκτική σειρά 

προϊόντων που κάνουν το δέρμα σας να ακτινοβολεί από υγεία και ομορφιά. 

Καθαρίζει φυσικά, χαρίζει 

λάμψη στο δέρμα 

Συσκευασία: 90  ml. 
Λοσιόν για τον φυσικό 

καθαρισμό του δέρματος 

Συσκευασία: 90  ml. 

Κρέμα απολέπισης με καρύδι & 

βερίκοκο. Απομακρύνει τις 

ακαθαρσίες και βελτιώνει τον τόνο 
του δέρματος. 

Συσκευασία: καθαρό  βάρος 75 γρ..  

Κρέμα με κουρκουμά, για 
φυσική λάμψη και ακτινοβολία 

του προσώπου 

Συσκευασία: καθαρό βάρος 75 
γρ. 

Ενυδατική και 

αναζωογονητική κρέμα με 

σανδαλόξυλο 
Συσκευασία: καθαρό βάρος 

75 γρ.  

Επιδιορθωτική κρέμα νύχτας με 

κόκκινο σανδαλόξυλο για λάμψη 
Συσκευασία: καθαρό βάρος 75 γρ. 

Καθαρίζει φυσικά, χαρίζει 
λάμψη στο δέρμα 

Συσκευασία: 75 γρ. 

Για την καθυστέρηση της 

γήρανσης 

Συσκευασία: καθαρό βάρος 

75 γρ. 

Κρέμα για την απομάκρυνση 

των κηλίδων 

Συσκευασία: καθαρό βάρος 

75 γρ. 

Τζελ γενικής χρήσης. Το δώρο 

της φύσης για την 
ολοκληρωμένη καθημερινή 

περιποίηση του προσώπου 

Συσκευασία: καθαρό βάρος 75 

γρ. 



 

CHARUSUTRA: ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΙΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΛΙΩΝ 

ΤΟΝΩΤΙΚΑ & ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ ΣΠΡΕΪ  

Με άγριο κουρκουμά, για 

λάμψη του προσώπου 

Συσκευασία: 50 γρ. 

Με κόκκινο σανδαλόξυλο, 
για τον καθαρισμό του 

προσώπου 

Συσκευασία: 50 γρ. 

Αγιουβερδική συνταγή για 
την επαναφορά της χαμένης 

υφής του προσώπου. 

Συσκευασία: 50 γρ. 

Κρέμα ματιών με αμυγδαλέλαιο 

και τζοτζόμπα. Τέλος οι μαύροι 
κύκλοι. 

Συσκευασία: καθ. Βάρος: 10 γρ. 

Αγιουβερδική συνταγή για την 

απολέπιση του προσώπου 

Συσκευασία: καθ. Βάρος 50 γρ. 

Με Indian madder. Για τον 

καθαρισμό του προσώπου 

Συσκευασία: 50 γρ. 

Βούτυρο για τα χείλη με 

τριαντάφυλλο και νερολί. 

Ενυδατώνει, θρέφει και 
απαλύνει τα χείλη 

Συσκευασία: καθ. βάρος 10 γρ. 

Ανθόνερο από ρόδο 

Δαμασκού σε σπρέι 

Συσκευασία: 90  ml. 

Ανθόνερο γιασεμιού σε σπρέι. 

Τονώνει, ενδυατώνει & αποκαθιστά τη 

χαμένη ισορροπία του δέρματος 

Συσκευασία: 90  ml. 

Ανθόνερο από λεβάντα σε σπρέι. 

Ιμαλαϊων. Καταπραύνει, 

ξεκουράζει, τονώνει το δέρμα 

Συσκευασία: 90  ml. 

Ανθόνερο γενικής χρήσης σε 

σπρέι. Αναζωογονεί, τονώνει, 

καταπραϋνει το δέρμα 

Συσκευασία: 90  ml. 



 

Ας ανακαλύψουμε ξανά την Αγιουρβέδα 

 
Η Bipha, η οποία ιδρύθηκε το 1929 από τον καταξιωμένο 
αγιουρβεδικό γιατρό Koshy Varghese – αποκαλούμενο 
χαϊδευτικά και ως Pappy Vaidyan –, παρασκευάζει αγιουρβεδικά 
θεραπευτικά προϊόντα με βάση τα πιο αγνά και φυσικά βότανα. 
Χάρη στη διαρκή έρευνα και το πνεύμα καινοτομίας, 
δημιουργήσαμε νέα πατενταρισμένα προϊόντα και αναπτύξαμε 
αποκλειστικές τεχνολογίες, με τη βοήθεια των οποίων οι 
συμπυκνωμένες θεραπευτικές ιδιότητες των αγιουβερδικών 
φαρμάκων παρέχονται σε πολύ μικρές δόσεις αλλά διατηρούνται 
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 
 
Σήμερα, στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 
περιλαμβάνονται κλασικά φάρμακα, πατενταρισμένα φάρμακα 
και προϊόντα καθημερινής χρήσης, όλα βασισμένα στις αρχές 
της Αγιουρβέδα. 
 
Στην Bipha συνδυάζουμε τις παραδοσιακές με τις εξελιγμένες 
βιομηχανικές μεθόδους ώστε να παράγουμε αγιουβερδικά 
φάρμακα ανώτερης ποιότητας, τα οποία χαίρουν υψηλής 
αναγνώρισης.  Από την αρχική συλλογή και την επεξεργασία 
των βοτάνων μέχρι το τελικό στάδιο της συσκευασίας τους, 
παρακολουθούνται στενά η ποιότητα και η συνέπεια των 
προϊόντων, ενώ πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά 
υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές. 
 
Σήμερα η Bipha έχει παγκόσμια παρουσία, γεγονός που 
μεταφέρει το όνομα και τη φήμη της Αγιουρβέδα σε όλο τον 
κόσμο. Και ενώ ο κόσμος ανακαλύπτει ξανά απ’ την αρχή τα 
ευεργετικά οφέλη της Αγιουρβέδα, η Bipha συνεχίζει να 
αναπτύσσει πολλά θεραπευτικά προϊόντα για διάφορες 
σύγχρονες παθήσεις με σκοπό την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού ανθρώπινου συστήματος ενάντια στις 
ασθένειες. 
 
Πιστεύουμε ειλικρινά ότι η πανάρχαια ιατρική της Αγιουρβέδα 
μαζί με την δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία και το 
περιβάλλον θα χαρίσουν υγεία και ευτυχία στο σύνολο των 
ανθρώπων και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. 
 

Διατροφικά Συμπληρώματα 
Οι εμπνευσμένες από την Αγιουβέρδα πλούσιες σειρές βοτάνων Daily Herbs 

και Life Herbs της Bipha αποτελούν εξαιρετικά συμπληρώματα διατροφής. Σε 

μορφή χαπιών (κάψουλες ή ταμπλέτες), τα βότανα είναι εύκολα στη χρήση 

και συμβάλλουν στην καθημερινή ευεξία. Τα Life Herbs περιέχουν 

πολυβοτανικά συστατικά ενώ τα Daily Herbs είναι συμπυκνωμένα 

εκχυλίσματα αγνών μεμονωμένων βοτάνων. Εξασφαλίζουν την κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών του σώματος και επιπλέον συμβάλλουν στον έλεγχο 

ασθενειών που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής. 

Aloe Vera 

Για την συνολική 
υγεία της γυναίκας 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Arjuna 

Για την υγεία της 
καρδιάς 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Brahmi 

Για τη νοητική υγεία 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Garcinia Cambogia 

Για την διαχείριση 

του σωματικού 

βάρους 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Neem 

Για υγιές δέρμα 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Ashoka 

Για διαταραχές του 

ουροποιητικού 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Spiroulina 

Για την συνολική 

υγεία  

Συσκευασία: 60 
κάψουλες 

Amla 

Βοτανικό 

συμπλήρωμα για 

ανανέωση 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Ashwagandha 

Για υγιή νου και 

σώμα 

Συσκευασία: 60 
κάψουλες 

Gokshura 

Βοτανική φροντίδα 

για το ουροποιητικό 

σύστημα 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Guduchi 

Για την υγεία του 

ανοσοποιητικού 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Gulgulu 

Για τη χοληστερόλη 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Harithaki 

Για την υγεία του 
πεπτικού συστήματος 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Punarnava 

Για μολύνσεις της 
ουροποιητικής οδού 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Satavari 

Για την υγεία της 
γυναίκας 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Shilajith 

Για σθένος και 
αντοχή 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Triphala 

Για την ανανέωση 

του σώματος 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Tulsi 

Για λοιμώξεις του 

αναπνευστικού 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Turmeric 

Για υγιές δέρμα 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Vasaka 

Για την υγεία του 

αναπνευστικού 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Yashtimadhu 

Βοτανική ανακούφιση 

από προβλήματα του 
αναπνευστικού 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 
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Liver Care 

Για την 

υποστήριξη 

Liver Care 

Για την υποστήριξη 

και προστασία του 
ήπατος 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Throat Soothner 

Για την ανακούφιση 

του βήχα 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Sleep Support Blend 

Για καλό ύπνο και 

ηρεμία του 

πνεύματος 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Men Care 

Για την ενίσχυση 

της ζωτικότητας 

του άνδρα 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Memory Boost 

Για την ενίσχυση 

της μνήμης 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Liver Cleaner 

Για την προώθηση 

των ηπατικών 
λειτουργικών 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Prostate Care 

Για την υγεία του 

προστάτη 
Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Joint Ease 

Για απαλλαγή από 

τους πόνους στις 
αρθρώσεις 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Digestive Care 

Για την υγεία του 

πεπτικού 
συστήματος 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Cardiac Care 

Για την υγεία της 

καρδιάς 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Bowel Ease 

Φυσική 

καταπολέμηση της 
δυσκοιλιότητας 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Urinary Stone 

Control 

Για την υγεία 
νερφών 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Migraine Care 

Για όλα τα είδη των 

πονοκεφάλων 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Slimming Formula 

Για την διαχείριση 

του σωματικού 
βάρους 

Συσκευασία: 60 

κάψουλες 

Haemorrhoid 

Control 

Για την θεραπεία 

των αιμορροϊδων 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Cholesterol Care 

Για τη διατήρηση 
των φυσιολογικών 

επιπέδων 

χοληστερόλης 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

BP Balance 

Για την διαχείριση 
της αρτηριακής 

πίεσης 

Συσκευασία: 60 
ταμπλέτες 

Allergy Control 

Για την 
αντιμετώπιση των 

αναπνευστικών 

λοιμώξεων 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Smokng Cessation 

Aid 

Για την μείωση της 
ανάγκης του 

καπνίσματος 

Συσκευασία: 60 
ταμπλέτες 

Gro Hair 

Φυτικό τονωτικό 

για την ανάπτυξη 
των μαλλιών 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Diabetic Care 

Για την διατήρηση 

των φυσιολογικών 

επιπέδων σακχάρου 
στο αίμα 

Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

Acidity Control 

Για τον έλεγχο της 

οξύτητας του 

στομάχου 
Συσκευασία: 60 

ταμπλέτες 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIPHA 
(BI-PHA PHARMACEUTICALS AYURVEDA) 

 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 



 
 
 
 

BIPHA – 
Με εμπιστοσύνη ● Από το 1929 

 
 

• Καινοτόμος εταιρεία τρίτης γενιάς για τη φυσική 
φροντίδα της υγείας, με εννέα δεκαετίες παρουσίας 
στο χώρο  «ηθικών» προϊόντων 

• Πρωτοπόρος σε σύγχρονες συνταγές / 
πατενταρισμένα αγιουρβεδικά προϊόντα από τη 
δεκαετία του 1960 – ταμπλέτες, σιρόπια και 
κάψουλες 

• 1971: Η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε 
τις ταμπλέτες Kashaya  

• Όλες οι διαδικασίες διακατέχονται από πάθος, 
δέσμευση, εξειδίκευση, γνώση και ποιότητα 



 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

 

 

• Πλούσια σειρά πατενταρισμένων προϊόντων 

• Τυποποιημένα ισχυρά ενεργά συστατικά 

• Υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα και αφομοίωση των 

ενεργών συστατικών λόγω του λειτουργικού 

σχεδιασμού της δοσολογίας και της ειδικής 

τεχνολογίας παραγωγής 

• Ευκολότερη αφομοίωση χάρη στη χαμηλότερη 

ανοχή στη δυσφορία και τη βελτιωμένη 

απορρόφηση 

• Τυποποιημένες πρώτες ύλες και ελεγχόμενες διαδικασίες 



 
 
 
 
 

 
 

 
Η φιλοσοφία μας 

• Σειρά που προέρχεται 
από την κοινωνική μας 
δέσμευση να παρέχουμε 
προϊόντα άριστης 
ποιότητας σε προσιτές 
τιμές 

• Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη 
για επιστημονικά προϊόντα που 
να βοηθούν στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων των σύγχρονων 
συνθηκών υγείας 

• Οι επαγγελματίες απαιτούν 
προϊόντα που να 
εμπιστεύονται για την 
ποιότητά τους και παράλληλα 
να ικανοποιούν τις ανάγκες 
για υγεία & ευεξία 

• Η τεχνογνωσία, οι γνώσεις και 
οι αξίες μας αξιοποιούνται 
προς όφελος του συνόλου της 
κοινωνίας 

• Προϊόντα πάνω στα οποία οι 
γιατροί βασίζονται και 
συστήνουν 



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ 

• NIMBARAJANYADI [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• SUDARSANAM [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• INDUKANTHAM K. [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• AMRUTHOTHRAM K.  [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• DASAMOOLA 

KADUTHRAYAM K. 

[ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• DRAKSHADI K. [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• GULUCHYADI K. [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 

• AGASTYAVYOSHADI LEHYAM 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΑ 
ΒΟΤΑΝΑ 

 

 

 

 

• TURMERIC [ΚΑΨΟΥΛΕΣ] 

• GUDUCHI [ΚΑΨΟΥΛΕΣ] 

• ASWAGANDHA [ΚΑΨΟΥΛΕΣ] 

• TULSI [ΚΑΨΟΥΛΕΣ] 

• VASAKA [ΚΑΨΟΥΛΕΣ] 



 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 

• CHYWANAPRASHAM LEHYAM 

• NELLIKARISHTAM (AMLARISHTAM) 

• BLOOD IN DRAKSHA 

• AYUSH KWATH [ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ & ΤΣΑΙ] 



 
 
 
 
 
 

 

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
 
 
 
 
 

• OUSHADHA KANJI (Ειδική 

υγιεινή συνταγή πλούσια σε ρύζι 

Njavara & βότανα) 

• CHUKKU KAAPI 
(Αγιουρβεδικός καφές 

εμπλουτισμένος με τζίντζερ & 

αγιουρβεδικά βότανα) 

• DAHAMRUTH TEA BAG 
[ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ]



 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΜΕ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 
 
 
 
 

• ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ 

70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 

• 99.99% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ* 

• ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΒΟΤΑΝΑ 

• ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & 

ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

• ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 



ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 

• ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOOD 

IN DRAKSHA 
 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

(ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ) 



 
 
 

BLOOD IN DRAKSHA 
 

 

 

• Μια συνταγή που εμπνεύστηκε ο 

αγιουρβεδικός γιατρός και ιδρυτής 

της Bipha Ayurveda, Sri K.Pappy 

Vaidyan, το 1929 

• Φυσικό συμπλήρωμα σιδήρου με 

θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, 

ανόργανα στοιχεία και 

αντιοξειδωτικές ουσίες 

• Προϊόν από Kali Draksha (ειδική 

ποικιλία από μαύρες σταφίδες) 

εμπλουτισμένο με 42 αγιουρβεδικά 

βότανα 



 
 
 
 
 
 

 

Ιδανικό συμπλήρωμα σιδήρου 
για όλη την οικογένεια 
 
 Εύγευστο φυτικό συμπλήρωμα πλούσιο σε 

σίδηρο & φολικό οξύ 

 Ευκολότερη απορρόφηση του σιδήρου λόγω της 

παρουσίας βιταμίνης C 

 Πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, 

πολυφαινόλες, ανόργανα στοιχεία και σημαντικά 

θρεπτικά συστατικά 

 Χωρίς τις δυσάρεστες συνέπειες στομαχικού 

ερεθισμού, δυσκοιλιότητας, δυσάρεστης 

μεταλλικής γεύσης που συνήθως έχουν τα  

αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα  
 
 

 
 

  
 



 

 

 

 

 

 
 

Διατροφικό προφίλ 
 

 

 

 

 

• Περιέχει βιταμίνη C 

• Πλούσια πηγή σιδήρου, φολικού οξέος & 
νιασίνης 

• Πηγή βιταμινών A, D, E, και B1,B6, B5, B12 

• Πλούσιο σε ψευδάργυρο, σελήνιο και χαλκό 

• Πηγή φυτικών ινών & ιωδίου 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

 

60% 

66% 

100% 

99% 

88% 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδείξεις 
 

 Ιδανικό συμπλήρωμα για εγκύους 

 Υγιεινό συμπλήρωμα διατροφής πλούσιο 
σε θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, 
ανόργανα στοιχεία και αντιοξειδωτικές  
ουσίες, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες  
και όλη την οικογένεια 

 Απαλλάσσει από τα στομαχικά αέρια,  
λειτουργεί ως χωνευτικό 

 Ιδανικό συμπλήρωμα για ενίσχυση της ενέργειας  
και της ζωτικότητας 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Δοσολογία & Συσκευασία 

 Δοσολογία: Για ενήλικες 30 ml δύο 

φορές την ημέρα, για παιδιά 15 ml δύο 

φορές την ημέρα 

 Κυκλοφορεί σε φιάλη P.E.T. των 450 ml 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHUKKU KAAPI 

 
 

ΚΑΦΕΣ ΤΖΙΝΤΖΕΡ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHUKKU 

KAAPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΙΓΜΑ ΑΠΟ CHUKKU ( ΞΗΡΟ 

ΤΖΙΝΤΖΕΡ) 
 

ΚΑΡΔΑΜΟ, ΚΥΜΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ 
ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΠΑΡ 

ΑΝΑΜΙΓΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ 
ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΤΑ 

ΔΥΤΙΚΑ ΓΚΑΤ 



ΧΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΦΥΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΧΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ 

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΨΗ, 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΚΑΟΥΡΕΣ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΣΗ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

    

    



 



 

BIPHA 

 
 
 
 
 
 

 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 
 
 

 

• Οι καταναλωτές επιθυμούν προϊόντα που να μπορούν 

να εμπιστεύονται ως προς την ποιότητά τους και 

παράλληλα να καλύπτουν τις ανάγκες τους για υγεία 

και ευεξία 
 
• Μια σειρά που προέρχεται από την κοινωνική μας δέσμευση 

για δημιουργία προϊόντων άριστης ποιότητας σε προσιτή τιμή 

 
• Ικανοποιούμε την ανάγκη ποιοτικών προϊόντων κόντρα στις 

προκλήσεις που θέτει η πανδημία 

 
• Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία, τις γνώσεις και τις αξίες μας 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου 
 
• Παρέχουμε προϊόντα που οι καταναλωτές 

εμπιστεύονται και συστήνουν



 
 
 
 

 

OUSHADHA 

KANJI 

 

 

ΜΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΡΥΖΙ 

& ΒΟΤΑΝΑ NJAVARA. ΤΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 

ΡΥΖΙ NJAVARA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ 

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΩ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 



Oushadha Kanji 

 
 
 
 
 

 
     

01 
 

02 
 

03 

Βελτίωση της 
Ανοσοποιητικής 
ικανότητας & της 
Δύναμης  

Βοηθάει την Πέψη, 
απομακρύνει από το 
σώμα τις Τοξίνες  

Εμποδίζει 
ασθένειες όπως 
πυρετό, γρίπη, 
αλλεργίες που 
προκαλούνται από 
τους μουσώνες 



Ένας παραδοσιακός τρόπος 

διατροφής για την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος 

 

 

• Όταν οι μουσώνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, η κατάσταση τόσο της φύσης όσο και του σώματος είναι 

αδύναμη εξαιτίας της μετάβασης από την αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού στις ισχυρές βροχοπτώσεις 

των μουσώνων. Για την προώθηση και τη διατήρηση της υγείας και της ισορροπίας των τριών 

σωματικών ιδιοσυγκρασιών (Tridoshas), η Αγιουρβέδα προτείνει  Ayurveda τις πρακτικές Ritucharya 

(ειδικό πρόγραμμα διατροφής για κάθε εποχή) και Dinacharya (καθημερινή ρουτίνα ευεξίας). Τις 

εποχές των βροχών, η υγεία των ανθρώπων βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδο εξαιτίας της επίδρασης 

που ασκεί το περιβάλλον στο σώμα. 

• Η κατανάλωση της «Oushadha kanji» αποτελεί μια τεχνική που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην 

Κεράλα και αφορά την θρέψη του σώματος, τη βελτίωση της πέψης, την απομάκρυνση των τοξινών 

και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
 



Συστατικά 

 
 
 
 
 

 

• Τα κύρια συστατικά του Oushadha kanji (φαρμακευτικός χυλός) είναι ένας 
ειδικός τύπος ρυζιού γνωστό ως Njavara, μαγειρεμένο με μπαχαρικά 
όπως κύμινο, πιπέρι, κόλιαντρο, κάρδαμο κ.λπ. και βότανα όπως Garden 
cress (φύτρο κάρδαμου), τριγωνέλλα (Fenugreek), λευκά άνθη εμπέλιας 
(vidanga), Indian sarsaparilla (Sariba), κ.λπ. 

• Το “Njavara” είναι μια μοναδική ποικιλία ρυζιού που βρίσκεται 
αποκλειστικά και μόνο στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας και η θεραπευτική 
του αξία είναι ευρέως αναγνωρισμένη.  



 



Παρασκευή του Oushadha Kanji 

 

Κανονική παρασκευή 
 

• Βήμα-1.Ξεπλένετε το ρύζι Njavara με νερό, το στραγγίζετε και το θρυμματίζετε ελαφρώς με το μίξερ. 
  

• Βήμα-2. Βάζετε το θρυμματισμένο ρύζι στη χύτρα ταχύτητας και προσθέτετε 1½ φλυτζάνι νερό. Το αφήνετε να βράσει 20 

λεπτά χωρίς πίεση.  

  
• Βήμα-3. Ανοίγετε τη χύτρα ταχύτητας, προσθέτετε το πακέτο με τα θεραπευτικά βότανα ( Pachamarunnu, Podimarunnu 

,Fenugreek και Garden cress) και ανακατεύετε καλά το μίγμα. Προσθέτετε γάλα καρύδας και ανακατεύετε ξανά. 
 

• Βήμα-4.Κλείνετε τη χύτρα και μαγειρεύετε το περιεχόμενο υπό πίεση για 20 λεπτά. 
 

• Βήμα-5.Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, το αφήνετε λίγο να κρυώσει και όταν είναι χλιαρό προσθέτετε μια κουταλιά 

τριμμένη καρύδα, μια πρέζα κύμινο (Jeeraka), αλάτι – ανάλογα με τα γούστα σας – και, εάν χρειάζεται, αγελαδινό ghee. 

 
Για γλυκό χυλό 
 

• Ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία μέχρι το Βήμα 4. 
 

• Βήμα-5. Προσθέτετε σιρόπι/ζάχαρη καρύδας και μια κουταλιά αγελαδινό ghee και σιγοβράζετε για 5 λεπτά στη χύτρα με 

ανοιχτό το καπάκι.  



z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ & ΕΛΙΞΗΡΙΑ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ 



 
 
 
 
 
 
 

z 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΥΕΞΙΑΣ 

 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 



z BLOOD IN DRAKSHA 
 
 
 
 

 Ελιξίριο υγείας από 

Kalidraksha  (ειδική ποικιλία 

από μαύρες σταφίδες) 

 Συνταγή που παρασκεύασε 

για πρώτη φορά ο 

αγιουρβεδικός γιατρός και 

ιδρυτής της Bipha 

Ayurveda, Sri K. Pappy 

Vaidyan, το 1929, και από 

τότε διατηρείται και 

ακολουθείται για εννέα 

δεκαετίες 

 Ωριμασμένο με ένα 

μοναδικό μίγμα από 

βότανα για αρκετούς 

μήνες 

 Πλούσια πηγή βιταμινών – A, B1, 

B2 ,C,D & E, B6, B12 και B5 

 Πλούσιο σε σίδηρο και φολικό οξύ 

 Πηγή ψευδαργύρου, 

χαλκού, μαγνησίου, 

σεληνίου και ιωδίου 

 Πλούσιο σε νιασίνη, αντιοξειδωτικά, 

πολυφαινόλες και άλλα θρεπτικά 

συστατικά 



z 
 

BLOOD IN DRAKSHA 

 
 

 Εύγευστο φυσικό συμπλήρωμα σιδήρου 

υψηλής βιοδιαθεσιμότητας 

 Ευκολότερη αφομοίωση και 

απορρόφηση λόγω της άριστης 

περιεκτικότητας σε θρεπτικά 

συστατικά. Λιγότερες ανεπιθύμητες 

ενέργειες σε σύγκριση με τα 

παραδοσιακά αντίστοιχα προϊόντα 

σιδήρου 

 Ευχάριστη γεύση χωρίς τη δυσάρεστη 

μεταλλική αίσθηση που αφήνουν τα 

συμβατικά προϊόντα



z z 
 

BLOOD IN DRAKSHA 
 
 
 

 

 Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε 

βιταμίνη C, σίδηρο και ψευδάργυρο 

 Ιδανικό συμπλήρωμα για τη βελτίωση της 

ενέργειας λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς 

του σε σημαντικά ανόργανα στοιχεία, 

βιταμίνες και αντιοξειδωτικά 

 Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας εξαιτίας της 

ενισχυμένης μεταφοράς οξυγόνου στα 

κύτταρα μέσω της αύξησης των επιπέδων 

αιμοσφαιρίνης. 

 Βελτιώνει τον μεταβολισμό, ενισχύει την 

πέψη και μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί ως χωνευτικό 



z 

z 
 

 

NELLIKARISHTAM 
(Amlarishtam) 

 
 

 Amla ( Ινδικό φραγκοστάφυλο) που έχει 

υποστεί ζύμωση με σάκχαρα από 

ζαχαροκάλαμο σύμφωνα με παραδοσιακή 

συνταγή της Αγιουρβέδα 

 Πλούσια πηγή βιταμίνης C, αντιοξειδωτικών και 

θρεπτικών συστατικών 

 Προϊόν που χρησιμοποιείται παραδοσιακά εδώ 

και αιώνες για την  ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος  

 Το amla περιέχει 20 φορές περισσότερη 

βιταμίνη C από τα πορτοκάλια 

 Πλούσιο σε σίδηρο και ασβέστιο 



z 

z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΕΣ 
ΤΡΟΦΕΣ 



z z 
 

CHYWANAPRASH 

 

 
 Παραδοσιακή αγιουρβεδική συνταγή-ελιξήριο 

εμπλουτισμένη με amla 

 Μίγμα μαρμελάδας ινδικού φραγκοστάφυλου 

με ένα μοναδικό συνδυασμό βοτάνων 

 Πλούσιο σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και 

θρεπτικά συστατικά 

 Ιδανικό προϊόν για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού  

συστήματος και γενικά όλου του οργανισμού 

 Εξαιρετική υγιεινή τροφή κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 



z z 
 

AUSHADHA KANJI (ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟ  

ΠΛΗΓΟΥΡΙ) 

 
 

 Υγιεινό τρόφιμο από κόκκινο ρύζι  Njavara, 

γνωστό για τα οφέλη του για την υγεία 

 Το φυτικό μίγμα συνδυάζει μοναδικά βότανα 

 Χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος 



z z 
 

CHUKKA KAAPI 
( ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΖΙΝΤΖΕΡ & 
ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ) 

 
 

 Ένα μοναδικό χαρμάνι από 

αποξηραμένο τζίντζερ, κάρδαμο, 

κύμινο, μαύρο πιπέρι και μαλαμπάρ 

αναμισμένο με πλούσιους κόκκους 

καφέ από την οροσειρά Γκατ ή 

Σαχιάντρι, ένα από τα οκτώ «hot hot-

spots», φημισμένη παγκοσμίως για τη 

βιοποικιλότητά της 

  Κατάλληλο για την ενίσχυση της 

υγείας του αναπνευστικού 

συστήματος 

 Ιδανικό καταπραϋντικό για το λαιμό 

 Σπιτική συνταγή για τον βήχα και το 

κρυολόγημα



z 

z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAHAMRUTH 

ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟ 
ΤΣΑΙ 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
100% ΦΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΖΑΧΑΡΗΣ 

 

 
DAHAMRUTH 
ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟ 
ΤΣΑΙ 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΠΙΑ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
ΓΕΥΣΗ 

 
 

ΣΕ ΒΟΛΙΚΑ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θρεπτικά 
καθαριστικά 

χεριών 



z 
 

 Θρεπτικά καθαριστικά χεριών 

 
 

 Ήπια καθαριστικά χεριών 

εμπλουτισμένα με φυτικά 

εκχυλίσματα που θρέφουν το δέρμα 

 Εμπλουτισμένα με εκχυλίσματα  Κουρκουμά  (Turmeric) ,  

Μορίνγκα, Αλόης, Τριαντάφυλλου και Λάιμ 

 Ήπια αποστάγματα από άνθη/φρούτα/βότανα 

 Κυκλοφορούν σε έξι αρώματα 



z 

z 
 

6 Εξωτικά 
αρώματα 

 

 Tangy Orange (Πορτοκάλι) 

 Juicy Strawberry (Φράουλα) 

 Citrusy Lime (Λεμόνι) 

 Morning Dew (Πρωινή Δροσιά) 

 Soothing Lavender (Χαλαρωτική Λεβάντα) 

 Ocean Mist (Πάχνη Ωκεανού) 



z 

z 
 

 Εμπλουτισμένα 
με εκχυλίσματα 
Κουρκουμά & 
Μορίνγκα 

 
 
 
 
 

Tangy Orange (Πορτοκάλι) 



z 

z 
 
 
 
 

Εμπλουτισμένα 

με εκχυλίσματα 

Κουρκουμά & 

Μορίνγκα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juicy Strawberry (Φράουλα) 



z 

z 
 

Εμπλουτισμένα 
με εκχυλίσματα 
αλόης 

 
 
 
 
 
 

Citrusy Lime (Λεμόνι) 



z 

z 
 

Εμπλουτισμένα 
με εκχυλίσματα 
Κουρκουμά & 
Μορίνγκα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soothing Lavender  

(Χαλαρωτική Λεβάντα) 







 

Οργανικές μάσκες προσώπου 

εμπλουτισμένες με τις ευεργετικές 

ιδιότητες αγιουρβεδικών βοτάνων 

Διαθέσιμες 

σε φαρμακεία & βιολογικά καταστήματα 

Για περισσότερες πληροφορίες, 

επικοινωνήστε: 

AYURVEDA HELLAS Α.Ε. 

Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα & Κύπρο 

 

• Αθήνα Νίκης 28, Πλάκα – Σύνταγμα  105 57 Αθήνα, 210 3632350 

• Θεσσαλονίκη Βασ. Όλγας 159  546 45 Θεσσαλονίκη, 2310 887679 

Site: www.ayurveda-hellas.gr               E-mail: info@ayurveda-hellas.gr 

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της BIPHA Drug Laboratories (PVT.) Ltd 

Pallipurathu Kavu, Kodimatha, Kottayam, Kerala 686001 

 

http://www.ayurveda-hellas.gr/
mailto:info@ayurveda-hellas.gr

