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รากเอพิก้าโสมภเูขาญี�ปุ่ นอาย ุ5 ปี ปลอดสารเคมี 100%
มีโคเอนไซม์ คิว10  อะมิโนแอซดิ  คอลลาเจน  เกลือแร่  และ

รวมกบัสารอาหารมากกวา่ 50 ชนิด

เอพิก้า โสมภเูขาญี�ปุ่ น (Angelica Shikokiana )
เม็ดเอพิก้าโสมภเูขาญี�ปุ่ น 100 %

ไร่เอพิก้าโสมภเูขาญี�ปุ่ น

 ตั .งแตส่มยัโบราณ  โสมภเูขาญี�ปุ่ น (Angelica Shikokiana) 

เป็นสมนุไพร (an apiaceous herb) ปลกูได้ในญี�ปุ่ นเท่านั .น

มีสารอาหารธรรมชาตมิากกวา่ 50 ชนิด

เม็ดทําจากรากโสมภเูขาญี�ปุ่ น (สมนุไพร) อาย ุ5 ปี   มี
คณุสมบตัช่ิวยความคมุความดนัโลหิต  นํ .าตาลในเลือด 
ภมูิคุ้มกนั  ความเครียด  ความออ่นเพลีย  อาการปวดเอว  

เมื�อยไหล ่    โรคนรีเวชวิทยา  ฯลฯ

เอพก้ิา  ชนิดเมด็ (1 ขวด มี 180 เมด็) 

 แนะนําให้ทานวันละ 6 เมด็

คุณสมบัติ

1. ใช้เวลาปลกู 5 ปี ...... โดยดสูว่นประกอบทาง

ธรณีวิทยา
2. ผลติผลจากรากโสมภเูขาญี�ปุ่ น 100%

3. ปลอดสารเคมี
4. คณุภาพดี   แตส่ามารถซื .อหาได้
5. มีสารอาหารมากกวา่ 50 ชนิด  เช่น  อะมิโนแอซดิ  

วิตามินบี  อี  โคเอนไซม์ ควิ 10  เป็นต้น
6. ผลติและขายในญี�ปุ่ น



(เอพิก้า โสมภเูขาญี�ป่น)

นํ �ามนันี �ผลิตขึ �นจากธรรมชาติ 100% เอพิก้าโสมภเุขาญี�ปุ่ น (ผลิตจากรากโสม
ภเูขาญี�ปุ่ นอาย ุ5 ปีและเมลด็) กบัโจโจบาออย ก็เลยช่วยรักษาความงามของผิว
คณุ

Angelica Shikokiana (เอพิก้าโสมภเูขาญี�ปุ่ น) คืออะไร
* ตั �งแตส่มยัซามไูร (มากกวา่ 500 ปีมาแล้ว) ได้ใช้เป็นสมนุไพรโบราณพิเศษ
* เชื�อวา่เป็นสมนุไพรอายวุฒันะ
* เพื�อผิวขาวสวย ช่วยอุ้มนํ �า ลดริ �วรอย และจดุดา่งดํา
* ปัจจบุนันี � นกัแสดงหญิง นางแบบ ชอบใช้เอพิก้าภเูขาญี�ปุ่ นกนัมาก

Jojoba Oil (โจโจบาออย) คืออะไร
     โดยปกตจิะเป็นสว่นประกอบที�รู้จกักนัในชื�อสารแวกซ์เอสเตอร์ (wax ester ขี �ผึ �งเคลือบผิว) 
ซึ�งจะรวมตวักบันํ �ามนัและไขมนั   สารชนิดนี �ช่วยปกป้องผิวจากภายนอกและคงความชมุชื �น   
โจโจบาออยสารแวกซ์เอสเตอร์ (wax ester) ในปริมาณสงู   ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื�นและเนียนสวย   
สามารถใช้ทําความสะอาดผิวได้ 

สาํหรับ ผม
และตัว

วธีิใช้

①หยอดออยบนฝ่ามือเพียง 1～2 หยด  ถอูอยบนฝ่ามือ  แล้วก็ทาออยจากคอไปหน้า
② คลงึจากคอถงึหางตา ( ลา่งขึ �นบน)  คลงึเบาๆ เฉพาะข้างตา ข้างหลงัห ูและริ �วรอย  ทําให้
สวยขึ �น  ( รู้สกึตวัวา่อุน่)

เอพก้ิา โสมภเูขาญี�ปุ่น ออย
(Angelica Shikokiana)

การนวด  เสริมสวย



Apica Corporation Inc.

ขนาดบรรจ ุ25 กรัม

บริโภคประมาณ 3 เดือน

 ผงเอพิก้าโสมปเูขายี"ปุ่ น
( Angelica Shikokiana)

 รากโสมภเูขาญี"ปุ่ นอาย ุ5 ปี

 สําหรับผิวขาวสวย สุขภาพด ีไม่อ้วน

ผง เอพก้ิา โสมภเูขาญี�ปุ่น

เอพิก้า โสมภเูขาญี"ปุ่ นเป็นสมนุไพรที"ปลกูเพียงในญี"ปุ่ นเทา่นั ,น   ซึ"งสมบรูณ์ดีและมีสารอาหารจากธรรมชาติมากกวา่ 50 ชนิด   ได้แก่  
โคเอนไซม์ คิว 10  คอลลาเจน  เกลือแร่  เช่น  เหลก็  สงักะสี  ฯลฯ   เอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นเป็นอาหารสขุภาพคณุภาพสงู     จงึแนะนําให้
ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหิตสงู  ผู้ ที"ต้องการมีภมิูคุ้มกนัแข็งแรงขึ ,น  และผู้ ที"อยากเป็นหนุ่มสาวขึ ,น (anti-aging) รับประทาน

ผลติภณัฑ์ของเอพิก้า โสมภเูขารี"ปุ่ น
     การเพาะปลกูเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นยากมาก   เพียงบริษัท Apica เทา่นั ,นที"ประสบผลสําเร็จในการทําผลติภณัฑ์นี ,   ซึ"งผลติยากแต่
คณุภาพดี

ครั ,งนี ,บริษัท Apica ทําผลติภณัฑ์ผงรากเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นอาย ุ5 ปี เพื"อให้สามารถใช้ผงเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นได้ง่ายเพียงวนัละ 
0.2 กรัมถงึ 0.3 กรัม (แคโ่รยลงบนอาหารเทา่นั ,น) ก็รู้สกึวา่ทําให้ร่างกายอุน่ขึ ,น
     ผลติภณัฑ์ของเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นเป็นที"นิยมในกลุม่ผู้หญิง  เช่น ผู้ชนะการประกวดนางงาม  นางแบบ  ดารา  เป็นต้น   พวกเขา

เรียกเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นวา่ “ผงวิเศษ”

อาหารอายุวัฒนะ (Anti-aging food) คืออะไร

อาหารอายวุฒันะ (anti-aging food)  หมายความวา่  ช่วยรักษาความเยาว์วยั  ความสวยงามและมีสขุภาพดี   
เอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นเป็นอาหารอายวุฒันะจริง ๆ  บริษัท Apica ปลกูโสมภเูขาญี"ปุ่ นโดยไมใ่ช้สารเคมี  จงึมี
ความปลอดภยั และประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดจากธรรมชาติ   เอพก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นเติมความ

หนุ่มสาวให้กบัชีวิตประจําวนั  ทําให้มีพลงัคงความสวยงามของผิวพรรณและหา่งไกลจากโรคภยัไข้เจ็บ

ขณะนี ,ในโตเกียวบริษัท Apica  ได้ร่วมมือกบัร้านอาหารหลายแหง่   เช่น  ร้านอาหารสเปน  อิตาเลียน  จีน  ณี"ปุ่ น  ฯลฯ   
ทําอาหาร anti-aging โดยใช้เอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นเป็นสว่นประกอบ   ซึ"งนิยมนําไปประกอบอาหารเป็นจํานวนมาก
     สําหรับบํารุงสขุภาพของครอบครัว   เวลาทําอาหารที"บ้าน   ถ้าใสผ่งเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ น อาหารธรรมดา  จะ

กลายเป็นอาหาร   anti-aging อยา่งง่ายดาย
     ทําอาหาร anti-aging อยา่งไรก็ได้   เช่น อาหารหลน  นํ ,าแกง  นํ ,าซปุ  ทอด  ยํา  ขนม ฯลฯ  แคใ่สผ่งเอพิก้า           
โสมภเูขาญี"ปุ่ นเทา่นั ,น   ไมใ่ช่แคนี่ ,  ผงเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นละลายได้ในนํ ,าร้อน   ดื"มเป็นนํ ,าชาก็ได้
     ถ้าไมมี่เวลาก็โรยผงเอพิก้าโสมภเูขาญี"ปุ่ นทีละน้อยลงไปในอาหาร  แคนี่ ,มีประสทิธิผลในการควบคมุนํ ,าหนกั  บํารุง

ผิวพรรณและสขุภาพได้  ต้องลองด้วยตวัเอง   



สําหรับผู้ป่วย เบาหวาน ภูมคุ้ิมกนั และโรคาพยาธิ

เอพก้ิา โสมภูเขาญี"ปุ่น
อาหารอายุวฒันะ (anti-aging food)      รากเอพก้ิา  5  ปี ซี"งมคุีณภาพดทีี"สุด

○ คดัช่วงบนของรากโสมภูเขาญี�ปุ่นอาย ุ    
    5 ปี ซึ� งมีคุณค่าทางอารหารที�ดีที�สุด

                                                         

○ รากโสมภูเขาณี�ปุ่น  1,000 กก. ใช้
ผลิต

“เอพิกา้ภูเขาญี�ปุ่น” ไดเ้พียง 6 กก.                                                 
เท่านั)น

○ มีสารอาหารธรรมชาติมากกวา่  50 
   ชนิด  เช่น กรดอะมิโน เกลือแร่
  วติามิน โคเอนไซม ์คิว 10 เป็นตน้

  โดยเฉพาะมีธาตุเหลก็
มากกวา่นะระจีน         

   ถึง 150 เท่า  และมากกวา่แครอทถึง    
     300 เท่า

“ เอพก้ิา โสมภูเขาญี�ปุ่ น”
* เอพิกา้ โสมภูเขาญี�ปุ่น เป็นพืชสมุนไพรพื)นเมืองที�มีเฉพาะในประเทศญี�ปุ่นเท่านั)น

* ในสมยัเอโดะ โสมภูเขาญี�ปุ่นถูกหา้ม มิใหน้าํออกมาจากแควนัซะสึมะ （ ปัจจุบนัคือคาโกะชิมะ ) เพราะเป็นสูตร ลบั
เฉพาะที�ใชเ้ป็นส่วนผสมสาํคญัของตวัยา จึงเป็นสาเหตุที�วา่ทาํไมโสมภูเขาญี�ปุ่นจึงเพิ�งเป็นที�รู้จกัเมื�อไม่นานมานี)   
*   โสมภูเขาญี�ปุ่นเป็นพืชสมุนไพรที�ปลูกยากมากและใชเ้วลานาน ซึ�งเป็นอีกเหตุผลหนึ�งที�ทาํใหโ้สมภูเขาญี�ปุ่นยงัไม่
เป็นที�รู้จกั โสมภูเขาญี�ปุ่นปลูกโดยไม่ใชปุ๋้ย หรือยาฆ่าแมลงใดๆ  และไม่สามารถหาซื)อไดจ้ากที�อื�น
*   พลจากการวิจยัแจง้วา่ เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่นมีสารอาหารที�มีคุณค่ามหาศาลอยา่งไม่น่าเชื�อซึ�งเป็นที�ตอ้งการของเซลลใ์น
ร่างกายและเหมาะอยา่งยิ�งสาํหรับเป็นอาหารเสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์

*   ซื)อ “เอพิกา้ โสมภูเขาญี�ปุ่น” ไดจ้าก  เอพิกา้ ( ไทยเลนด ์) เท่านั)น

วนัธรรมดา   ตั�งแต่  ถึง

ใช้ส่วนนี+
เท่านั+น

ขวา ; ห่อละ 240 ก
( สาํหรับ 6 เดือน)

ซา้ย ; ห่อละ 40 ก
(สาํหรับ 1 เดือน)



■ วธีิบริโภค
*  ใส่ “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” 1～2 ชอ้นชาในนํ)า 1～2 ลิตร ตม้ในกาตม้นํ)าร้อน ตั)งไฟอ่อน

นานกวา่ 30 นาที  (สามารถเพิ�มปริมาณ “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” ไดต้ามชอบ)

*  สามารถชงซํ) าได ้2 ครั) งได ้ เวลาดื�มนํ)าชาร้อน ระวงัลวกปาก
    

*  ถา้รู้สึกวา่ นํ)าชาแก่ไป ใหเ้ติมนํ)าได้

*  แนะนาํใหดื้�มชา “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” ทุกวนั วนัละ 3 ครั) ง ในเวลาเชา้ กลางวนั และ
กลางคืน  สามารถดื�มไดม้ากกวา่ 1 ลิตร ต่อครั) ง

*  ถา้ไม่ชอบดื�มนํ)าชา ใหเ้คี)ยว “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” แลว้กลืน  ก่อนอาหารหรือ พร้อมกบั
อาหาร   “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” จะมีรสขมนิดหน่อย แลว้ดื�มนํ)าตามใหเ้พียงพอ

*  ใหเ้กบ็ “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” ไวใ้นตูเ้ยน็ เนื�องจาก “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” เป็นอาหาร
ธรรมชาติ ไม่ใชส้ารปรุงแต่ง สีของ “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” อาจจะเปลี�ยนไปบา้ง แต่ยงัคง
คุณภาพเหมือนเดิม (เมื�อเปิดใช ้“เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น”  แลว้ อยา่ลืมเกบ็ในตูเ้ยน็ทุกครั) ง) 

* หลงัทาํชา “เอพิกา้โสมภูเขาญี�ปุ่น” แลว้สามารถนาํกากชามารับประทานได ้ เช่น ใส่ใน
อาหารหลน หรือ อาหารผดั เป็นตน้  หรือใส่เป็นปุ๋ยตน้ไมก้ไ็ด้

Apica  (Thailand) Co., Ltd.:  TEL: 02 259 0957 (จันทร์-ศุกร์  เวลา 9:30 - 16:30 น.)

สําหรับผู้ป่วย  เบาหวาน  ภูมคุ้ิมกนั  และโรคาพยาติ

เอพก้ิา โสมภูเขาญี"ปุ่น
อาหารอายุวฒันะ (anti-aging food) รากเอพก้ิา 5 ปี  ซึ"งมคุีณภาพดทีี"สุด



 

 

ชา เอพก้ิา โสมภเูขาญี�ปุ่น  

วธีิการชงชา 

ใสช่าเอพิก้าโสมภเูขาญี�ปุ่ น 1 ถงุลงในกานํ �าชา ใสนํ่ �าร้อน 

แล้วก็รินนํ �าชาใสถ้่วยดื�มได้ทนัที ชงจนกวา่นํ �าจะใส ( รับประทานได้มากกวา่ 2 ลติร ) 

หรือ 

ชงชาเอพิก้าโสมภเูขาญี�ปุ่ น 1 ถงุตอ่นํ �า 2 ลติรในกาต้มนํ �าร้อน พอนํ �าเดือด ดบัไฟ      

รอให้นํ �าชาเย็นลงเก็บไว้ในตู้ เย็น 

 

วิธีเก็บรักษา อยา่ให้ถกูแสงแดดเก็บในตู้ เย็น และไมมี่ความชื �น 


