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INTRODUCTIE VAN MEERDERE NIEUWE PRODUCTEN 😉 

 
Het is weer tijd om ons lichaam te reinigen om de oude winterafvalstoffen weg te werken.  
Dit kan met Zweedse kruidenbitters en/of met kruidenthee’s, zoals bijvoorbeeld  
Agrimonie (leverkruid), Brandnetel, Daslook, Paardenbloem en nog veel meer kruiden,  
die in het boek van Maria Treben “Gezondheid uit de apotheek van God” beschreven staan.  
We hebben voor u een nieuwe kruidenmenging die ook de reiniging kan  
ondersteunen en deze heet “Zuiveren” en is verkrijgbaar in 50 gram of 100 gram. 
Nieuw is ook de zelf gemaakte mooie frisse en natuurlijke uitstraling van de etiketten van onze 
(biologische) kruidenthee’s. 
   

De puur natuurlijke zepen zijn heel geliefd bij de gebruikers omdat ze allemaal gemaakt zijn   
met de Zweedse kruiden van “Original nach Maria Treben”. 
We hebben nu in totaal 5 verschillende handgemaakte natuurlijke Zweedse kruiden zepen. 
De laatste nieuwe zijn: 
Lavendel en Salie met natuurlijke kleurstof, geschikt voor alle huidtypen, gevoelige -, 
problematische -, geïrriteerde huid, kan gebruikt worden bij huidbeschadigingen en/of 
brandwondjes. 
Teatree olie en Rozemarijn geschikt voor vettige -, acné - en problematische huid. Ideaal als 
haarzeep, vooral jeukende en/of geïrriteerde hoofdhuid, onreine huid. 

        
In de huidige tijd is er steeds meer vraag naar zouten (mineralen),  
supplementen en vitaminen. Zo hebben wij ook de mooie pure  
producten van Mattisson in onze winkel en webshop toegevoegd.  
Wist u dat: we vaak zouten (mineralen) tekort komen en dat  
(ongewassen) Keltisch zeezout meer dan 80 verschillende mineralen  
en sporenelementen bevatten? Deze gifstoffen uit uw lichaam  
haalt als er 1 x in de week een volledig bad in genomen wordt of een voetbad? Dagelijks dit  
zout in het eten en drinken te doen het mineralen tekort kunt aanvullen? Er een sole van 

kan maken? Meer info over sole vindt u op internet       

 
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.  
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