(uitgave maart 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 bitters”

Deze kunnen ondersteunen om de weerstand, immuunsysteem en algeheel welbevinden te versterken !!!
Niet alleen in deze tijd van de virussen en alle stress die
ermee gepaard gaan, zeker ook met de komst van de LENTE.
Wat verheugen wij ons allemaal op beter weer.
Helaas zullen de allergieën en hooikoorts ook hun intrede doen
en dan is het goed om nu al je weerstand op te bouwen.
Het beste is om preventief te beginnen en als de klachten er al
zijn kunnen de bitters helpen om weer sneller te herstellen en
alsnog je weerstand en dergelijke op te bouwen.
2-3 x daags een kleine eetlepel kunnen al heel veel
bewerkstelligen.
Het voordeel van onze receptuur is, dat het langdurig en
preventief ingenomen kan worden en niet alleen bij klachten!

“Producten voor de luchtwegen”
Zo hebben we ook producten die positief en preventief kunnen werken op de luchtwegen.
• Zweeds kruidenbitter (Schwedenbitter) als neusdruppels, oordruppels, gorgelen
• Smalle weegbree siroop (Spitzwegerich sirup)
• Sabrina Ademvrij om bijv. borst in te smeren of te vernevelen
• (anti) Hoestthee is een menging van verschillende kruiden
• Verschillende biologische losse (gedroogde) kruiden om kruidenthee van te maken
Meer informatie van de Zweedse kruiden en meer kruiden vindt u in het boek van
Maria Treben "Gezondheid uit de apotheek van God" dat ook bij ons te koop is.
Volg ons op Facebook => MariaTrebenNatuurproducten, daar worden verschillende producten met regelmaat
uitgelicht
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

