(uitgave januari 2018)

WINKEL heeft Maandag t/m Vrijdag OPEN van 10:00 – 16:00 uur
ADRES: RINKENSLAAN 62-A LANDGRAAF (NL)

CARNAVAL 12 en 13 februari 2018 zijn we GESLOTEN
De KRACHT en veelzijdigheid van het Zweeds kruidenbitter van “Original nach Maria Treben”, Schwedenbitter
genaamd, zit in het laatste vernieuwde recept door Maria Treben in 1981.
Dit recept is alleen een handgeschreven notitie gebleven en wordt ook alleen maar in Oostenrijk geproduceerd!
Onze producten komen dan ook allemaal rechtstreeks uit Oostenrijk.
Het Zweedse Kruidenbitter is heel geschikt om preventief en dagelijks te gebruiken! Schwedenbitter versterkt
het immuunsysteem en verhoogt de weerstand bij volwassenen, kinderen en dieren. Maria Treben beschrijft in haar
boek “Gezondheid uit de apotheek van God” ruim 42 manieren hoe Zweedse kruiden gebruikt kunnen worden. Enkele
voorbeelden: Het Schwedenbitter aanbrengen op (schaaf)wondjes en/of kneuzingen zorgt voor ontsmetting en pijn
zal snel verdwijnen, waardoor vervolgbehandeling gemakkelijker wordt. Zweedse kruiden werken positief op het
lichaam bij allergieën, hormoonhuishouding, herstellen de balans van het spijsverteringskanaal, bevorderen
stofwisseling, doorbloeding en cel-aanmaak, enz. Als u start met de Zweedse kruiden in te nemen, kunt u al na 10 tot
14 dagen algeheel welbevinden ervaren. Het beste is om minimaal 40 dagen achter elkaar te gebruiken om beter
resultaat te bemerken. Schwedenbitter kan langdurig gebruikt worden.
Zweedse kruiden MIX is een Menging van 17 kruiden om Zweeds Kruidenbitter van te maken met
1,5 liter, maximaal 40% alcohol, jonge jenever. Wij gebruiken 32% jenever. Zet dit op de vensterbank voor 20 tot 30 dagen en dagelijks even omschudden of omroeren met een houten of plastic lepel
en na minimaal 20 dagen zeven en uitpersen. De over gebleven kruiden kunnen éénmalig voor een
voetbad of volledig ligbad gebruikt worden voor het slapen gaan. Als u de Schwedenbitter zelf maakt,
bent u altijd goedkoper uit dan de 1 liter die ook bij ons verkrijgbaar is. De Schwedenbitter met alcohol
is geschikt voor inwendig en uitwendig gebruik. De zelfgemaakte Schwedenbitter is dan ook minder
duur om uitwendig te gebruiken EN om eens extra in bad te gebruiken
(125 ml op een vol bad), vooral in de gure “R”- maanden.
De weckpot van 1,5 liter zeer geschikt om de Schwedenbitter zelf te maken.
Omschudden gaat dan prima, de alcohol vervliegt niet bij het steeds open maken en de
kruiden kunnen er gemakkelijk uit gehaald worden. Ook bij ons verkrijgbaar als voordeel set.
Voor iemand die absoluut geen alcohol kan, mag of wil gebruiken (bijv. kinderen en dieren) maar
wel de super werking van de Zweedse kruiden graag wil gebruiken, kan kiezen voor de
Schwedenbitter ALCOHOLVRIJ. Deze is niet zelf te maken en zeker uniek in zijn soort.
Dagelijks 2 x één eetlepel zorgt dat ook deze variant de weerstand en immuunsysteem versterkt.
Deze variant heeft inwendig dezelfde werking als de oude vertrouwde Schwedenbitter met alcohol.
Voor uitwendig gebruik wordt de traditionele Schwedenbitter geadviseerd.
Voor meer informatie kijk op www.mariatreben.nl of www.mariatreben.be. Heeft u vragen neem gerust contact met
ons op via info@mariatreben.nl of info@mariatreben.be of bel met nummer 06-44976148 of +31 6 44976148 (België)
Geniet van de wintermaanden en volgende nieuwsbrief komt eind maart 2018
Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en Goede Gezondheid
Anja en Fred Krakowczyk
Geef een review over onze service en producten op:

https://www.trustpilot.com/review/mariatreben.nl
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mail naar info@mariatreben.nl

