(uitgave januari 2019)

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

CARNAVAL 4 en 5 maart 2019 zijn we GESLOTEN
NIEUW OP ONZE WEBSITE:
Als trouwe klant kunnen wij u verschillende groepskortingen aanbieden.
Hiermee kunt u uw familie en vrienden de mogelijkheid bieden om kennis te maken met onze producten.
Uw voordeel:
10% korting bij een bestelling vanaf € 200,00 (kortingscode: GROEPSKORTING-1)
15% korting bij een bestelling vanaf € 300,00 (kortingscode: GROEPSKORTING-2)
20% korting bij een bestelling vanaf € 450,00 (kortingscode: GROEPSKORTING-3)
(deze groepskorting is niet geldig op voordeelsets / aktiesets)
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MEERDERE VERKOOPPUNTEN:
Weet u als klant een (natuur)winkel in de buurt die interesse heeft om verkooppunt te worden of wenst u dat ze
verkooppunt worden, vermeld het dan bij de winkelier en kunt ze contact laten opnemen met ons of u kunt ons het
adres doorgeven.
Heeft u zelf een bio-, reform- en/of natuurwinkel of een ander soort praktijk en u wilt de Zweedse kruidenbitters en
kruidenproducten ook aanbieden, voel u vrij om contact met ons op te nemen.
We zullen altijd tijd voor u vrij maken om een persoonlijk gesprek aan te gaan en de mogelijkheden te bespreken!
Bent u enthousiast, tevreden en heeft u goede ervaringen met de Zweedse kruiden van “Original nach Maria Treben”
met bovenstaand logo, schrijf dan een review op trustpilot of gastenboek (zie link onderin deze nieuwsbrief).
Hoe geweldig zou het zijn dat wij en klanten kunnen leren van uw informatie en ervaringen. 😉
KLEINBLOEMIGE klein gesneden WILGENROOSJES THEE:
We krijgen hele positieve reacties over het gebruik van onze WILGENROOSJES thee. We hebben meerdere klanten die
al jaren 4 tot 6 x per jaar een blaasontsteking hadden en steeds weer een antibioticakuur kregen. Zodra er klachten
waren, begonnen ze met de thee te drinken en enkele dagen later waren de klachten weer weg. Nu zorgen ze dat ze
deze thee altijd in huis hebben.

Mannen die al een periode druppelsgewijs urineren door een vergrootte prostaat en geen operatie wilden, namen
de thee en na +/- 14 dagen konden ze weer een straal urineren. Hoe bijzonder is dit?
Maria Treben heeft de Wilgenroosjes ook beschreven in haar boeken, maar voor de urinewegen en de blaas verwijst
ze duidelijk naar de KLEINBLOEMIGE. Bij ons is deze goede kwaliteit verkrijgbaar; 100 gram voor €12,00.
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 in april 2019
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
OF
http://mariatreben.nl/gastenboek.html

