(APRIL 2021)

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

Het voorjaar is aangebroken en we zijn nog steeds volop in de verandering !!! We mogen weer meer vertrouwen op
de natuur en herontdekken dat de natuur alles te bieden heeft wat we nodig hebben. In de huidige tijd is het heel
belangrijk om de dingen blijven doen die u blij maken en rust geven of dingen weer op te pakken
die u zo graag wil doen zoals bijvoorbeeld schilderen, tuinieren, wandelen, fietsen, buiten
vertoeven, enz.
Daarmee komt voor velen de hooikoorts opzetten en dan kan een
reinigingskuur met Zweeds kruidenbitter (Voor uitleg Zweedse kruidenbitter zie nieuwsbrief 2e kwartaal 2020 op
de website) en Brandnetelthee een goede ondersteuning zijn, naast veel zuiver water drinken.
De Zweedse kruidenbitters kunnen ook preventief voor algeheel welbevinden genoemn worden.
Met het voorjaar hoort ook het genieten van gewoon buiten zijn en zeker als de
zon schijnt. Het gevaar is dat we na de lange winter onze huid snel verbranden kan. Probeer zoveel
mogelijk de tijd in de directe zon langzaam op te bouwen zodat uw huid de vitaminen van de zon
kunnen opnemen. Probeer dit te doen zonder de huid in te smeren met zonbeschermingsproducten
omdat anders de gezonde zonnestralen uw huid niet kunnen binnendringen. Mocht het voorkomen
dat u toch zonnebrand krijgt, wat bijna niet te vermijden is, dan zijn enkele producten van
“Original nach Maria Treben” geschikt om te gebruiken. Bijvoorbeeld: Zweedse kruiden-balsem
(meer info nieuwsbrief 1e kwartaal 2020 op de website), Goudsbloem-balsem (meer info nieuwsbrief 1e kwartaal 2020 op
de website), Paardenkastanje-gel (verkoelende werking en voorkomt zwelling; zie ook de nieuwsbrief 3e kwartaal 2018 op
de website) en vooral St.Janskruid-Balsem (hersteld en verzacht de huid; zie ook de nieuwsbrief 3e kwartaal 2020
op de website).

Over in het zonnetje zetten gesproken
; Moederdag en Vaderdag komen er ook weer aan
en geef eens iets uit de natuur cadeau, zoals bijvoorbeeld het boek van Maria Treben
“Gezondheid uit de apotheek van God” of “Getuigenissen van genezingen”. Dit zijn mooie
naslagwerken om zelf aan de slag te gaan met je eigen gezondheid. Hierin wordt beschreven
welke kruiden gebruikt kunnen worden bij verschillende klachten, zo ook de Zweedse
kruiden. Daarnaast zijn via onze webshop en of winkel fijne producten te
verkrijgen in klein formaat en of kado-bonnen.
Nieuw in onze webshop/winkel zijn de zeepdoosjes voor de Zweedse kruiden natuurzeep
(Voor uitleg ZEEP zie nieuwsbrief 4e kwartaal 2020 op de website). Er zijn verschillende soorten zeepbakjes;
kunststof, bamboe of blank hout. Heel leuk om cadeau te doen samen met de zeep !!!
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 onze website
https://mariatreben.nl/ onder kopje ERVARINGEN
of kopieer de directe link: https://mariatreben.nl/ervaringen/
of op facebook: https://www.facebook.com/mariatreben.nl

