उं चीवाढीसाठी मा�हतीपतर्क (अँडवा� कोसर्)
स�ा�ा आधु�नक व �धार्�क युगात चांगली ऊंची असणे चांग�ा
���म�ाचे लक्षण आहे . या ऍड�ा� कोसर् मधील �दली जाणारी औषधे
पूणर्तः �नध�क दु��रणाम र�हत आयुव�दीय व अनुभवी वै�ा�ारे �स� आहे त.
हा औषधी कोसर् ३ म�ह�ांम�े �वभागला आहे . तपासणीसाठी
बालकासह पालकांनी येणे आव�क आहे .पर्थम १ म�ह�ाचे औषध �दले
जाते, औषधे दे�ापूव� अनुभवी वै� ��ास तपासतात व उं ची स�टीमीटर म�े
मोजून न�द करतात.
तारीख �तःची उं ची सवर् प�र��ती (तोच टे प, तीच प�ी व तीच जागा ,
तीच मोजणरी ���) कायम ठे वून मोजून ठे वावी, �भ� तीवर फ� खूण क�
नये. उं ची ��ाने घरी तारीख, वार, वेळ स�हत मोजून डायरीत न�द ठे वावी.
उं ची फ� स�टीमीटर म�े मोजावी. शा�ीय ��ा सकाळची उं ची
सं�ाकाळ�ा उं चीपेक्षा साधारण एक ते स�ा स��टमीटर जा� भरते,
हे औषध चालू असताना ऍलोपॅ�थक,हो�मओपॅ�थक औषधे इतर
आजारांसाठी घेत�ास चालतात. आव�कता वाट�ास आयुव��दक औषधे
घेता येतील.
�वशेष न�द :
सहा ते अठरा वयोगटाम�े या औषधाचा ९५% सुप�रणाम आहे . फ� ५ %
लोकांची उं ची वाढत नाही.
१८ ते २१ वयोगटाम�े या औषधाचा ७०% सुप�रणाम आहे . परं तु उं ची न
वाढ�ाचे पर्माणही ३०% आहे , आशा लोकांना एक वेळ औषध देऊन फायदा
झा�ासच पुढे औषध �दले जाते, अ�था पु�ा �दले जात नाही.

प�ह�ा म�ह�ातील औषधे
१) पुडी / गोळी नं. १
२) पुडी/ गोळी नं २
३) १ थ�ब उज�ा नाकपुडीत टाकावयाचे औषध
औषध कसे �ावे ?
१) पुडी/गोळी नं १ रोज सकाळी सात वाज�ा�ा आत �ावे.औषध
मोक�ा पोटी �ावे व औषध घे�ापूव� शु�चभूर्त �ावे.
२) पुडी/गोळी नं २ रोज रातर्ी झोप�ापूव� दुधा सह �ावी.
३) नाकात टाक�ाचे औषध रोज रातर्ी झोप�ापूव� उज�ा नाकपुडीत १
थ�ब झोपून सोडावे व दहा �म�नटे तसेच पडू न रहावे.५० �दवस पुरते तो पय�त
हे च वापरावे.
४)एक �कलो अहळीव / हलीम हे लाल रं गाचे बारीक धा� साफ क�न
�ाचे 30 सम भाग करावेत. (अहळीव पा�ात �भजवून �� क� नये.)
५) 30 �दवस रोज सकाळी ७ �ा पूव� १ भाग अहळीव, पुडी/गोळी नं.१ व
आवडीनुसार साखर, शतावरी क�, कॉम्�ेन हे �मशर्ण एका वाटीत �ावे व
थोडं थोडं त�डात टाकू न न चावता गाई�ा दुधासोबत �गळावे.
६)दूध गाईचेच असावे. प�ह�ा �दवशी एकू ण १/२ �लटर दुध �ावे व नंतर
पर्माण हळूहळू वाढवावे जा�ीत जा� दुधाचा भाग सकाळी औषधा सोबत
�ावा व उरलेले दूध �दवसभरात संपवावे. म�ह�ा�ा अखेरपय�त २ ते २.५
�लटर दूध गे�ास अ�धक फायदा �दसतो.
७)�ायाम – पुल�, दोरीवर�ा उडया , प�ासन, सवा�गासन, ताडासन,
प��मोतानासन यांचाही उं ची वाढव�ासाठी फायदा क�न �ावा, सवर्
�ायाम जा�ीत जा� १५ �म�नटे करावा. ��यांनी मा�सक पाळी�ा वेळी
�ायाम क� नये पण औषध खावे.

८)लहान मुलांना (७ ते १३ वषा�पय�त) पर्कृती व बलानुसार दूध व अहळीवाचे
पर्माण कमी करता येते. ते पर्�क्ष औषध घेताना सां�गतले जाते. अहळीव,
गूळ, ओले खोबरे यांचा लाडू व �ाच बरोबर पु�ा/गो�ा अशी औषध
घे�ाची प�त १३ वषा�पय�त चालू शकते.
दुस�ा म�ह�ा�ा औषधा�ा सूचना
��ांनी एक म�हना पूणर् झा�ावर पु�ा तपासणीसाठी आ�ावर उं ची
मोजली जाते.
१) एक - एक चमचा अहळीव सकाळ - सं�ाकाळ �ासभर दुधा सोबत
�ावी.
२) दो�ी जेवणात म�म आकाराचा कांदा व एक छोटा गुळाचा खडा.
3) �ायाम-पूवव
र् त
४) �दलेली औषधी घेणे.
�तस�ा म�ह�ा�ा औषधा�ा सूचना
पुनः उं ची मोजली जाते.
१) एक-एक चमचा अहळीव सकाळ व सं�ाकाळी �ासभर दुधा सोबत
२) दो�ी जेवणात एक काकडी चतकोर �ल� बू सेवन करावे.
३) �ायाम-पूवव
र् त.
४) �दलेली औषधे घेणे.
प�ः
१) दूध श�तो गाईचेच असावे कारण ते पचनास सुलभ असते. दूध
अ�धका�धक �ावे.
२) दो�ी वेळ �व��त जेवण करता येते. परं तु �तखट, तेलकट, आंबट,
मसालेदार, चमचमीत, वातूळ हे पदाथर् खाऊ नयेत.
३) उपवासाला हे औषध चालते.

४) औषध सु� असताना काही जणांना एक-दोन जुलाब होतात.�ातून
अश�पणा येत नाही, जुलाब होणे चांगले लक्षण आहे .
५) या औषधाने वजन वाढत नाही. �शीचे दूध वापर�ास जाडी वाढते
(�ूल लोकांनी गाईचे दूध �ावे)
६. अहळीव चावून खाऊ नये; ते दुधा सोबत �गळावे.
सां�गतले�ा पर्माणात दूध घेणे, प� पाळणे, औषध आ�ण �ायाम
खंड न पड़ता करणे, या गो�ी घड�ा तरच उं ची वाढते.या पैक� एकही गो�ीत
हलगज�पणा चालत नाही,
या औषधाचा उपयोग ���म� �वकासासाठी, �नर�नरा�ा परीक्षां�ा
पातर्तेसाठी व �ांचे आईवडील उं चीने कमी आहे त, या बरोबर �ूनगंडाची
भावना दूर हो�ासाठी चांगला होतो.
एका वेळी औषध घेत�ाने पाव स�टीमीटर पासून ३ ईचा पय�त उं ची
वाढले असा अनुभव आहे . हा औषध प�रणाम फ� हाडावरच घडतो असे
नसून सवर् शरीर घटकांवर सवर्तर् समान प�रणाम घडतो.
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