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Het afgelopen jaar was voor iedereen een heel bewogen jaar i.v.m. onze gezondheid, stagneren levering van goederen, 
prijsverhogingen van grondstoffen, inpakmaterialen, levensmiddelen en brandstof. Ook wij van Maria Treben 
Natuurproducten kregen hiermee te maken en hadden november 2021 de sets al aangepast.                                   
We hebben ervoor gekozen om verder geen prijsverhogingen toe te passen.  

Daarvoor in de plaats zullen de verzendkosten vanaf nu bij €200,00 GRATIS zijn       
 

In deze tijd is het belangrijker dan ooit om uw weerstand te versterken, sterk te houden en dit kan met 
ondersteuning door het Zweedse kruidenbitter 2 x daags in te nemen, puur of in een kruidenthee! 

   
Het boek “Geneeskruiden uit Gods tuin” van Maria Treben is helaas niet meer te koop in de winkels en wordt ook niet 
meer opnieuw gedrukt. Vandaar dat we enkele praktische tips uit dit boek willen delen in deze nieuwsbrief; 
“Een ziekte komt zelden alleen. Bij een zware verkoudheid kwellen hoesten, snotteren en heesheid meestal tegelijk. U 
hoeft nu niet elke dag een speciale heesheidsthee te drinken, maar u kunt de aangegeven kruiden in gelijke 
hoeveelheden mengen en daarvan thee zetten, die u over de dag verdeeld drinkt. 
Hetzelfde doet u, wanneer u de geneeskruiden als voorzorg tegen de mogelijke ziektes gebruikt. In griepperioden, 
bijvoorbeeld, neemt u met de thee als voorzorg enkele druppels Klein Zwedenbitter in. 
Bij het mengen van de thees hoeft u zich niet aan beperkingen te houden, zelfs niet wanneer de gebruikte kruiden de 
meest uiteenlopende ziektes moeten bestrijden. Onze geneeskruiden uit Gods tuin zoeken zelf hun weg in het menselijk 
lichaam precies naar de plek, waar zij nodig zijn. En hun geneeskrachten concurreren ook niet met elkaar, kunnen hun 
werking dus ook niet wederzijds opheffen, wanneer ze tegelijkertijd ingenomen worden. Ook de aangeraden 
hoeveelheden thee zijn absoluut veilig, wanneer men weet, dat de nieren per dag ongeveer 2 liter vloeistof nodig 
hebben. Daarom kruidenthees nu maar in enorme hoeveelheden te drinken, is het andere uiterste, dat u moet 
vermijden. Geneeskruiden willen met mate gebruikt worden. Een grotere hoeveelheid kruiden in thees of bad geeft niet 
meer geneeskracht. Veel belangrijker is de verandering van de gevoelsmatige instelling ten opzichte van de genezende 
werking van onze kruiden. Houd u meer met uw lichaam bezig, luister aandachtig naar uzelf,  
open u voor de genezende werking in plaats van u geestelijk volledig door de ziekte te laten  
beheersen. Gelooft u mij, uw innerlijke, gevoelsmatige houding is even belangrijk voor de  
genezing als de juiste dosering en toepassing van de geneeskruiden.” 
 

Bij ons is een (anti)Hoestthee te verkrijgen en dit is een hele mooie menging bij verkoudheid  
en hoesten. Dit gaat ook heel goed samen met Weegbree siroop, ademvrij balsem en Zweedse  
kruidenbitter. We hebben voor het gemak deze producten in een 3-Jaargetijden samengevoegd. 
 
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)  
 

VOLG ONS FACEBOOK: https://www.facebook.com/mariatreben.nl 
WORDT LID VAN ONZE GROEP met de naam Producten van “Original nach Maria Treben”: 

https://www.facebook.com/groups/1486249068230972 
 

Geef een review over onze service en producten op onze website https://mariatreben.nl/    
in de menubalk ERVARINGEN of kopieer de directe link: https://mariatreben.nl/ervaringen/   

of op facebook: https://www.facebook.com/mariatreben.nl   
 
 

 

Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en een Goede Gezondheid 

Anja en Fred Krakowczyk 

WINKEL: Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf 
OPEN ma t/m vrij 10-16 uur (buiten deze tijden alleen op afspraak) 

 

De overgang naar de nieuwe frisse uitstraling en verpakkingen van 
onze producten is bijna afgerond. We gebruiken wel nog de “oude” 

productfolders zolang de voorraad strekt.  
 

Maandag 28-2 en Dinsdag 1-3-2022 is de winkel gesloten i.v.m. carnaval 
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