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MAAK KENNIS MET ONZE BIOLOGISCHE THEE’S:  
 

Klein bloemige klein gesneden WILGENROOSJES: 

We krijgen hele positieve reacties over het gebruik van onze WILGENROOSJES thee. We hebben  

meerdere klanten die al jaren 4 tot 6 x per jaar een blaasontsteking hadden en steeds weer een  
antibioticakuur kregen. Zodra er klachten waren, begonnen ze met de thee te drinken en enkele  

dagen later waren de klachten weer weg. Nu zorgen ze dat ze deze thee altijd in huis hebben. 
Mannen die al een periode druppelsgewijs urineren door een vergrootte prostaat en geen operatie  

wilden, namen de thee en na +/- 14 dagen konden ze weer een straal urineren. Hoe bijzonder is dit? 

Maria Treben heeft de Wilgenroosjes ook beschreven in haar boeken, maar voor de urinewegen  
en de blaas verwijst ze duidelijk naar de KLEINBLOEMIGE.   
 

(anti) HOESTTHEE: 

Ook van deze (anti) hoestthee krijgen we zeer positieve reacties, is zelfs heel goed te drinken  
zonder specifieke klachten. De samenstelling is veranderd en uitgebreid en zorgt niet meer  

voor een droge keel. Werkt heel goed bij hoest van elke aard en zeker in combinatie met  
onze WEEGBREE SIROOP, die diep op de longpunten inwerkt. Beide producten zijn ook heel  

goed te gebruiken bij allergieën, samen met de SABRINA ADEMVRIJ 
  

ROOIBOS:  
Is een bijzondere thee die vaak zeer onderschat wordt. Het is veelzijdig inzetbaar, zeer zuinig in gebruik.  

Wist u dat van deze thee maar een half theelepeltje per kopje voldoende is, deze het best is om bij 80 graden  

op te gieten en maar kort hoeft te laten trekken. Dan krijg je bij deze thee een zachte aangename smaak die  
geweldig te gebruiken is voor in de fles va uw baby, als ijsthee, als bad (dan sterk getrokken). Meer informatie  

over ROOIBOS vindt u op internet en als u bij ons besteld/koopt dan geven wij extra informatie erbij 😉 
 

ANDERE SOORTEN biologische geteelde THEE: 

Volgens Maria Treben zijn alle soorten thee met elkaar te combineren EN ook met de Zweedse kruidenbitter. Gebruik 
ze met mate, want ook bij kruiden geldt dat je niet moet overdrijven, de werking wordt niet beter en sneller!  

Zij omschrijft in haar boek “Gezondheid uit de apotheek van God” vele verschillende combinaties en ervaring door de 
jaren heen leert dat we zeer positieve resultaten kunnen boeken. Weet wel dat kruiden langer nodig hebben om hun 

werk te kunnen doen EN dat niet alle soorten thee met een ijzeren zeefje gezet mogen worden. Daarom hebben wij 
ook papieren theezakjes die biologisch afbreekbaar zijn. Ons gehele assortiment is te vinden op onze website. 
 

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) 

 

 
                                               

                                                                                        
                                    
                                            

WINKEL heeft  Maandag t/m Vrijdag  OPEN van 10:00 – 16:00 uur 
ADRES: RINKENSLAAN 62-A LANDGRAAF (NL) 

Zomervakantie van 20 juli t/m 11 augustus 2019 
In deze periode is onze winkel gesloten 

U kunt wel terecht bij 1 van onze verkooppunten, te vinden op de website 
 

We streven ernaar om de bestellingen via onze Webshop 1 x per week klaar 

te maken voor verzending 😉 
 

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 
OF 

http://mariatreben.nl/gastenboek.html 
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