(2e uitgave januari 2020)

WINKEL IS OPEN van
Maandag t/m Vrijdag 10:00 – 16:00 uur
(op afspraak zijn we ook eerder of langer open)
ADRES:
Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf (NL)

“Zweedse kruiden balsem”
deze ondersteunt bij;
* peesontsteking, hielspoor, slijmbeursontsteking
* voor- en/of nabehandeling
als er geen Zweedse kruiden kompressen (meer) nodig zijn
* elke soort (spier) spanning
* wond liggen of ter voorkoming van bij bedlegerige
* aambeien, eczemen, jeuk, zon-allergieën, na het zonnen
* littekens -> herstellen beter en oude kunnen minder worden,
omdat de Zweedse kruiden de doorbloeding verbeteren
* ondersteunt bij kneuzingen
Het GEHEIM voor optimaal gebruik: 's avonds meerdere keren
aanbrengen met tussenpozen van 20-25 minuten, waardoor de werking velen malen versterkt wordt.
“Goudsbloem Balsem”
(Ringelblumen / Calendula).
Deze geeft de perfekte bescherming bij koud, nat en guur weer!
HEEL GESCHIKT OM OP WINTERSPORT MEE TE NEMEN.
Deze balsem legt een beschermend laagje op de huid, waardoor deze
heel geschikt is om te gebruiken voor het gezicht, handen, voeten,
ellebogen. En natuurlijk ook voor de baby, de droge huid en voorkomen
van rode / pijnlijke billetjes van bijvoorbeeld luieruitslag.
Natuurlijk kan de goudsbloem balsem voor meerdere doeleinden gebruikt
worden, bijvoorbeeld tegen wond-liggen, eczeem, psoriasis, schimmel
en nog
veel meer.
Meer informatie van de Zweedse kruiden, goudsbloem en meer kruiden vindt u
in het boek van Maria Treben "Gezondheid uit de apotheek van God" raadgevingen
en ervaringen met geneeskruiden, dat ook bij ons te koop is.
Volg ons op Facebook of Instagram
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)

Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en Goede Gezondheid
Anja en Fred Krakowczyk

Geef een review over onze service en producten op (auch in Deutsch):
https://www.trustpilot.com/review/mariatreben.nl
OF
http://mariatreben.nl/gastenboek.html

