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รากเอพิก้าโสมภูเขาญีปุ่ นอายุ 5 ปี ปลอดสารเคมี 100%
มีโคเอนไซม์ คิว10 อะมิโนแอซิด คอลลาเจน เกลือแร่ และ
รวมกับสารอาหารมากกว่า 50 ชนิด

เอพิก้า โสมภูเขาญีปุ่ น (Angelica Shikokiana )
เม็ดเอพิก้าโสมภูเขาญีปุ่ น 100 %
ไร่เอพิก้าโสมภูเขาญีปุ่ น

ตังแต่
. สมัยโบราณ โสมภูเขาญีปุ่ น (Angelica Shikokiana)
เป็ นสมุนไพร (an apiaceous herb) ปลูกได้ ในญีปุ่ นเท่านัน.
มีสารอาหารธรรมชาติมากกว่า 50 ชนิด
เม็ดทําจากรากโสมภูเขาญีปุ่ น (สมุนไพร) อายุ 5 ปี มี
คุณสมบัตชิ ่วยความคุมความดันโลหิต นํ .าตาลในเลือด
ภูมิค้ มุ กัน ความเครี ยด ความอ่อนเพลีย อาการปวดเอว
เมือยไหล่ โรคนรี เวชวิทยา ฯลฯ

คุณสมบัติ
1. ใช้ เวลาปลูก 5 ปี ...... โดยดูสว่ นประกอบทาง
ธรณีวิทยา
2. ผลิตผลจากรากโสมภูเขาญีปุ่ น 100%
3. ปลอดสารเคมี
4. คุณภาพดี แต่สามารถซื .อหาได้
5. มีสารอาหารมากกว่า 50 ชนิด เช่น อะมิโนแอซิด
วิตามินบี อี โคเอนไซม์ คิว 10 เป็ นต้ น
6. ผลิตและขายในญีปุ่ น
เอพิก้า ชนิดเม็ด (1 ขวด มี 180 เม็ด)
แนะนําให้ ทานวันละ 6 เม็ด

การนวด เสริมสวย

เอพิก้า โสมภูเขาญีปุ่ น ออย
(Angelica Shikokiana)

สําหรั บ ผม
และตัว

(เอพิก้า โสมภูเขาญีป่ น)
นํามันนีผลิตขึนจากธรรมชาติ 100% เอพิก้าโสมภุเขาญีปุ่ น (ผลิตจากรากโสม
ภูเขาญีปุ่ นอายุ 5 ปี และเมล็ด) กับโจโจบาออย ก็เลยช่วยรักษาความงามของผิว
คุณ
Angelica Shikokiana (เอพิก้าโสมภูเขาญีปุ่ น) คืออะไร

* ตังแต่สมัยซามูไร (มากกว่า 500 ปี มาแล้ ว) ได้ ใช้ เป็ นสมุนไพรโบราณพิเศษ
* เชือว่าเป็ นสมุนไพรอายุวฒ
ั นะ
* เพือผิวขาวสวย ช่วยอุ้มนํา ลดริ วรอย และจุดด่างดํา
* ปั จจุบนั นี นักแสดงหญิง นางแบบ ชอบใช้ เอพิก้าภูเขาญีปุ่ นกันมาก
Jojoba Oil (โจโจบาออย) คืออะไร
โดยปกติจะเป็ นส่วนประกอบทีรู้จกั กันในชือสารแวกซ์เอสเตอร์ (wax ester ขีผึงเคลือบผิว)
ซึงจะรวมตัวกับนํามันและไขมัน สารชนิดนีช่วยปกป้องผิวจากภายนอกและคงความชุมชืน
โจโจบาออยสารแวกซ์เอสเตอร์ (wax ester) ในปริ มาณสูง ช่วยให้ ผิวนุ่มชุ่มชืนและเนียนสวย
สามารถใช้ ทําความสะอาดผิวได้

วิธีใช้
①หยอดออยบนฝ่ ามือเพียง 1～2 หยด ถูออยบนฝ่ ามือ แล้ วก็ทาออยจากคอไปหน้ า
② คลึงจากคอถึงหางตา ( ล่างขึนบน) คลึงเบาๆ เฉพาะข้ างตา ข้ างหลังหู และริ วรอย ทําให้

สวยขึน ( รู้สกึ ตัวว่าอุน่ )

Apica Corporation Inc.

ผง เอพิก้า โสมภูเขาญีปุ่ น
สําหรั บผิวขาวสวย สุขภาพดี ไม่ อ้วน

ผงเอพิก้าโสมปูเขายี"ปนุ่
( Angelica Shikokiana)

รากโสมภูเขาญี"ปนอายุ
ุ่
5 ปี

ขนาดบรรจุ 25 กรัม
บริ โภคประมาณ 3 เดือน

เอพิก้า โสมภูเขาญี"ปนเป็
ุ่ นสมุนไพรที"ปลูกเพียงในญี"ปนเท่
ุ่ านัน, ซึง" สมบูรณ์ดีและมีสารอาหารจากธรรมชาติมากกว่า 50 ชนิด ได้ แก่
โคเอนไซม์ คิว 10 คอลลาเจน เกลือแร่ เช่น เหล็ก สังกะสี ฯลฯ เอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนเป็
ุ่ นอาหารสุขภาพคุณภาพสูง จึงแนะนําให้
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที"ต้องการมีภมู ิค้ มุ กันแข็งแรงขึ ,น และผู้ที"อยากเป็ นหนุ่มสาวขึ ,น (anti-aging) รับประทาน
ผลิตภัณฑ์ของเอพิก้า โสมภูเขารี" ปนุ่
การเพาะปลูกเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนยากมาก
ุ่
เพียงบริ ษัท Apica เท่านันที
, "ประสบผลสําเร็จในการทําผลิตภัณฑ์นี , ซึง" ผลิตยากแต่
คุณภาพดี
ครัง, นี ,บริ ษัท Apica ทําผลิตภัณฑ์ผงรากเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนอายุ
ุ่
5 ปี เพื"อให้ สามารถใช้ ผงเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนได้
ุ่ ง่ายเพียงวันละ
0.2 กรัมถึง 0.3 กรัม (แค่โรยลงบนอาหารเท่านัน)
, ก็ร้ ูสกึ ว่าทําให้ ร่างกายอุน่ ขึ ,น
ผลิตภัณฑ์ของเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนเป็
ุ่ นที"นิยมในกลุม่ ผู้หญิง เช่น ผู้ชนะการประกวดนางงาม นางแบบ ดารา เป็ นต้ น พวกเขา
เรี ยกเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนว่
ุ่ า “ผงวิเศษ”

อาหารอายุวัฒนะ (Anti-aging food) คืออะไร
อาหารอายุวฒ
ั นะ (anti-aging food) หมายความว่า ช่วยรักษาความเยาว์วยั ความสวยงามและมีสขุ ภาพดี
เอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนเป็
ุ่ นอาหารอายุวฒ
ั นะจริ ง ๆ บริ ษัท Apica ปลูกโสมภูเขาญี"ปนโดยไม่
ุ่
ใช้ สารเคมี จึงมี
ความปลอดภัย และประกอบด้ วยสารอาหารหลากหลายชนิดจากธรรมชาติ เอพก้ าโสมภูเขาญี"ปนเติ
ุ่ มความ
หนุ่มสาวให้ กบั ชีวิตประจําวัน ทําให้ มีพลังคงความสวยงามของผิวพรรณและห่างไกลจากโรคภัยไข้ เจ็บ

ขณะนี ,ในโตเกียวบริ ษัท Apica ได้ ร่วมมือกับร้ านอาหารหลายแห่ง เช่น ร้ านอาหารสเปน อิตาเลียน จีน ณี"ปนุ่ ฯลฯ
ทําอาหาร anti-aging โดยใช้ เอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนเป็
ุ่ นส่วนประกอบ ซึง" นิยมนําไปประกอบอาหารเป็ นจํานวนมาก
สําหรับบํารุงสุขภาพของครอบครัว เวลาทําอาหารที"บ้าน ถ้ าใส่ผงเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนุ่ อาหารธรรมดา จะ
กลายเป็ นอาหาร anti-aging อย่างง่ายดาย
ทําอาหาร anti-aging อย่างไรก็ได้ เช่น อาหารหลน นํ ,าแกง นํ ,าซุป ทอด ยํา ขนม ฯลฯ แค่ใส่ผงเอพิก้า
โสมภูเขาญี"ปนเท่
ุ่ านัน, ไม่ใช่แค่นี , ผงเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนละลายได้
ุ่
ในนํ ,าร้ อน ดื"มเป็ นนํ ,าชาก็ได้
ถ้ าไม่มีเวลาก็โรยผงเอพิก้าโสมภูเขาญี"ปนที
ุ่ ละน้ อยลงไปในอาหาร แค่นี ,มีประสิทธิผลในการควบคุมนํ ,าหนัก บํารุง
ผิวพรรณและสุขภาพได้ ต้ องลองด้ วยตัวเอง

สํ าหรับผู้ป่วย เบาหวาน ภูมคิ ุ้มกัน และโรคาพยาธิ

เอพิก้า โสมภูเขาญีป" ่ ุน
อาหารอายุวฒ
ั นะ (anti-aging food) รากเอพิก้า 5 ปี ซี"งมีคุณภาพดีทสี" ุ ด
○ คัดช่วงบนของรากโสมภูเขาญีปุ่ นอายุ
5

ใช้ ส่วนนี+
เท่ านั+น
ผลิต

ปี ซึ งมีคุณค่าทางอารหารทีดีทีสุ ด

○ รากโสมภูเขาณี ปุ่ น 1,000 กก.

ใช้

เอพิกา้ ภูเขาญีปุ่ น” ได้เพียง 6 กก.
เท่านั)น
“

○ มีสารอาหารธรรมชาติมากกว่า 50

มากกว่ซ้าายนะระจี
น
ห่อละ ก
;

40

(สําหรับ 1 เดือน)

ชนิด เช่น กรดอะมิโน เกลือแร่
วิตามิน โคเอนไซม์ คิว 10 เป็ นต้น
โดยเฉพาะมีธาตุเหล็ก

ขวา ; ห่ อละ 240 ก
( สําหรับ 6 เดือน)

ถึง 150 เท่า และมากกว่าแครอทถึง
300 เท่า

“เอพิก้า โสมภูเขาญีปุ่ น”
* เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น เป็ นพืชสมุนไพรพื)นเมืองทีมีเฉพาะในประเทศญีปุ่ นเท่านั)น
ในสมัยเอโดะ โสมภูเขาญีปุ่ นถูกห้าม มิให้นาํ ออกมาจากแควันซะสึ มะ （ ปั จจุบนั คือคาโกะชิมะ ) เพราะเป็ นสู ตร ลับ
เฉพาะทีใช้เป็ นส่ วนผสมสําคัญของตัวยา จึงเป็ นสาเหตุทีว่าทําไมโสมภูเขาญีปุ่ นจึงเพิงเป็ นทีรู ้จกั เมือไม่นานมานี)
* โสมภูเขาญีปุ่ นเป็ นพืชสมุนไพรทีปลูกยากมากและใช้เวลานาน ซึ งเป็ นอีกเหตุผลหนึ งทีทําให้โสมภูเขาญีปุ่ นยังไม่
เป็ นทีรู ้จกั โสมภูเขาญีปุ่ นปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ย หรื อยาฆ่าแมลงใดๆ และไม่สามารถหาซื)อได้จากทีอืน
* พลจากการวิจยั แจ้งว่า เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ นมีสารอาหารทีมีคุณค่ามหาศาลอย่างไม่น่าเชื อซึ งเป็ นทีต้องการของเซลล์ใน
ร่ างกายและเหมาะอย่างยิงสําหรับเป็ นอาหารเสริ มสร้างสุ ขภาพของมนุษย์
* ซื) อ “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” ได้จาก เอพิกา้ ( ไทยเลนด์ ) เท่านั)น
*

วันธรรมดา ตังแต่

ถึง

สํ าหรับผู้ป่วย เบาหวาน ภูมคิ ุ้มกัน และโรคาพยาติ

เอพิก้า โสมภูเขาญีป" ่ ุน
อาหารอายุวฒ
ั นะ (anti-aging food) รากเอพิก้า 5 ปี ซึ"งมีคุณภาพดีทสี" ุ ด
■

วิธีบริโภค

ใส่ “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” 1～2 ช้อนชาในนํ)า 1～2 ลิตร ต้มในกาต้มนํ)าร้อน ตั)งไฟอ่อน
นานกว่า 30 นาที (สามารถเพิมปริ มาณ “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” ได้ตามชอบ)
*

*

สามารถชงซํ)าได้ 2 ครั)งได้ เวลาดืมนํ)าชาร้อน ระวังลวกปาก

*

ถ้ารู ้สึกว่า นํ)าชาแก่ไป ให้เติมนํ)าได้

แนะนําให้ดืมชา “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” ทุกวัน วันละ 3 ครั)ง ในเวลาเช้า กลางวัน และ
กลางคืน สามารถดืมได้มากกว่า 1 ลิตร ต่อครั)ง
*

ถ้าไม่ชอบดืมนํ)าชา ให้เคี)ยว “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” แล้วกลืน ก่อนอาหารหรื อ พร้อมกับ
อาหาร “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” จะมีรสขมนิดหน่อย แล้วดืมนํ)าตามให้เพียงพอ
*

ให้เก็บ “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” ไว้ในตูเ้ ย็น เนืองจาก “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” เป็ นอาหาร
ธรรมชาติ ไม่ใช้สารปรุ งแต่ง สี ของ “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” อาจจะเปลียนไปบ้าง แต่ยงั คง
คุณภาพเหมือนเดิม (เมือเปิ ดใช้ “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” แล้ว อย่าลืมเก็บในตูเ้ ย็นทุกครั)ง)
*

หลังทําชา “เอพิกา้ โสมภูเขาญีปุ่ น” แล้วสามารถนํากากชามารับประทานได้ เช่น ใส่ ใน
อาหารหลน หรื อ อาหารผัด เป็ นต้น หรื อใส่ เป็ นปุ๋ ยต้นไม้กไ็ ด้
*

Apica (Thailand) Co., Ltd.: TEL: 02 259 0957 (

จันทร์ -ศุกร์ เวลา 9:30 - 16:30 น.)

ชา เอพิก้า โสมภูเขาญีปุ่ น
วิธีการชงชา
ใส่ชาเอพิก้าโสมภูเขาญีปุ่ น 1 ถุงลงในกานําชา ใส่นําร้ อน
แล้ วก็รินนําชาใส่ถ้วยดืมได้ ทนั ที ชงจนกว่านําจะใส ( รับประทานได้ มากกว่า 2 ลิตร )
หรื อ
ชงชาเอพิก้าโสมภูเขาญีปุ่ น 1 ถุงต่อนํา 2 ลิตรในกาต้ มนําร้ อน พอนําเดือด ดับไฟ
รอให้ นําชาเย็นลงเก็บไว้ ในตู้เย็น

วิธีเก็บรักษา อย่าให้ ถกู แสงแดดเก็บในตู้เย็น และไม่มีความชืน

