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Groot nieuws: 
We hebben versterking gekregen om de geweldige “Original nach Maria Treben” Zweedse kruiden en Natuurproduc-

ten te verkopen en u natuurlijk goed in te lichten. Hartelijk welkom in ons team 😊 

Voor België: Catharina en Stefan van ’t Rustpuntje  
Voor Nederland: Jannet van Vliet van Jet’s Winkeltje 

Kijk op onze website onder “Verkooppunten” voor meer gegevens van deze Consulenten. 

           
Komen er nog meer verkooppunten bij, dan kunt u deze vinden op onze Website onder “Verkooppunten”.  

Heeft u interesse om ons team te versterken en mocht u met dit geweldig product anderen willen helpen om hun 
gezondheid te verbeteren, neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

 
Evenementen: 

Wij gaan met heel veel plezier het hele land door om op beurzen u over onze producten te informeren, laten 

proberen, proeven en voelen. Graag zien we u op een van de beurzen om elkaar te ontmoeten 😉 

Voor meer informatie op welke beurzen en wanneer wij aanwezig zijn, kijk dan op onze website www.mariatreben.nl 

onder “evenementen”. 

 
Andere producten: 

Naast het eeuwenoude Zweeds kruidenbitter, Zweedse kruiden balsem en goudsbloem balsem, heeft Maria Treben 
Natuurproducten nog meer goede producten:  

- We hebben zeer goede gezichtscréme, shampoo’s, douche-bad en Lotion met Zweedse kruiden.  

- Het voorjaar komt eraan en de zon zal meer gaan schijnen en we hebben dan meer kans dat onze huid 
zonnenbrand oploopt. Daarvoor is St. Janskruid olie, St. Janskruidolie balsem en Kamille balsem zeer geschikt.  

- Voor de spieren en gewrichten is de Marmot balsem heel geschikt (ons enige product met dierlijk ingrediënt)  
Voor meer informatie en producten kijk op www.mariatreben.nl of www.mariatreben.be. 

 
Losse kruiden (thee): 

Sinds kort hebben we ook de mogelijkheid om verschillende losse kruiden, die door Maria Treben in het boek 

“Gezondheid uit de apotheek van God” beschreven worden, te bestellen. We plaatsen deze nog niet op de Website, 
omdat de Zweedse kruiden heel breed inzetbaar zijn. Heeft u vragen over de losse kruiden en welke we hebben of 

kunnen bestellen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
 

Nieuwsbrief en Privacy: 

Omdat de privacy-wet aangescherpt is, zullen wij u geen nieuwsbrief meer toezenden via mail (ook niet als u zichzelf 
ingeschreven heeft). De nieuwsbrieven zullen alleen nog op de WEBSITE te vinden zijn onder “Nieuws en 

Nieusbrieven”. Daar kunnen ze gedownload worden en naar wens uitprinten. 
 

  

 
                                               

                                                                                       
                                    
                                            

Geniet van de lente en volgende nieuwsbrief “de zomereditie” komt op de Website eind juni 2018 

 

Maria Treben Natuurproducten heeft 

VAKANTIE van 27 april t/m 6 mei 2018 
 
Plaatst u in deze periode een bestelling dan zal deze 

op maandag 30 april of 7 mei verzonden worden! 
(mits deze betaald is) 

 

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 
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