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માર� ડાયા�બટ�સ હે�થકેર તમારા �વ�તારમાં ટાઇપ 2 ડાયા�બટ�સ
ધરાવતા લોકોને તેમના �વા��યમાં પ�રવત�ન લાવવા અને તેમના
ડાયા�બટ�સ મેનેજમે�ટને �ુધારવા માટે એક મફત સેવા છે

�ારા �ૂર� પાડવામાં 
આવેલ સેવ 



ફ�ત તમારા માટે આરો�ય સંભાળ યોજના. 

�યારે તમે જોડાશો, �યારે અમે તમાર� પસંદગીઓ �વશે વાત કર��ું અને તમને તમાર� પોતાની
�ય��તગત આરો�યસંભાળ યોજના �દાન કર��ું જે તમારા માટે અથ��ૂણ� છે. તમાર� યોજનાના
ભાગ�પે, તમે કા� તો આરો�ય કોચ અથવા આરો�ય કોચની આગેવાની હેઠળના સ�ુદાય જૂથ સાથે
મેળ ખાશો જે લોકોથી બનેલા છે, જે તમને ફેરફારો કરવામાં ટેકો આપવા માટે કાય��મમાં પણ છે.

ઓવીવા એપ અને ઓવીવા લન�.

�ુરાવા દશા�વે છે કે જે લોકો તેમના વજન અને �વનશૈલી પર નજર રાખે છે તેમના વજન ઘટાડવાના
લ�ય �ુધી પહ�ચવાની શ�તા બમણી છે. ઓ�વવા એ��લકેશન તમને તમારા ખોરાક અને ��ૃ��ને �ેક
કરવાની, તમારા ઓ�વવા સ�ુદાય અથવા આરો�ય કોચને સંદેશ આપવા, ચાલતી વખતે મદદ�પ
સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાની અને તમે ઇ�છો તે પ�રણામો �ા�ત કરવામાં મદદ કરવા માટે તમારા લ�યો
પર નજર રાખવાની મંજૂર� આપે છે.

તે એક એપ કરતાં ઘ�ં વધારે છે.

માર� ડાયા�બટ�સ હે�થકેર �ય��તગત સંભાળને અમારા અન�ય �ડ�જટલ સાધનો, ઓ�વવા એ��લકેશન
અને ઓ�વવા સાથે જોડે છે તમાર� �વનશૈલીમાં ફેરફાર કરવા માટે તમને ટેકો આપવા�ંુ શીખો. આ
�મ��ત અ�ભગમ તમારા આરો�ય લ�યો �ા�ત કરવાની તમાર� સંભાવનાઓને �ુધારવા માટે વત��ૂક
પ�રવત�ન �ન�ણાતો �ારા �ડઝાઇન કરવામાં આ�યો છે.

તમે �ંુ �ા�ત કર� શકો છો?

આ કાય��મનો ઉ�ેશ લોકોને તેમના ડાયા�બટ�સ�ંુ વ�ુ સાર� ર�તે સંચાલન કરવામાં, તેમના આહારની
�ુણવ�ામાં �ુધારો કરવામાં અને તંદરુ�ત, �ુખી �વનશૈલી �વવા માટે નવી આદતો બનાવવામાં મદદ
કરવાનો છે. જે લોકો આ કાય��મમાં ભાગ લે છે તેઓ સરેરાશ 4 �કલો વજન ઘટાડે છે જો વજન
ઘટાડ�ંુ એ તેમ�ંુ �ય��તગત લ�ય છે, અને 4 માંથી 1 તેમના ટાઇપ 2 ડાયા�બટ�સને માફ�માં �ૂકે છે!
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