(juni 2021)

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

ZOMERVAKANTIE
WE ZULLEN AF EN TOE ENKELE DAGEN GESLOTEN ZIJN.
De data zullen te zijner tijd op onze Website vermeld worden
! op deze dagen worden dan ook geen pakketten verzonden !
We wensen iedereen een prachtige zomer toe
De ZOMER is eindelijk aangebroken en we verheugen ons allemaal op een
mooie warme zomer waarin we meer buiten kunnen zijn en genieten van de
ZON en NATUUR en alles wat daarmee samen gaat. Wees
voorzichtig met uw huid die na een lang en weinig zonnig
voorjaar nu flink blootgesteld wordt aan de hete zomerzon.
Wees voorbereid en zorg dat u altijd een van de huid
verkoelende, pijnverlichtende en huid-regenaratieve
balsems of spray in huis of mee op reis heeft (zie vorige nieuwsbrief).
Het is ook verstandig om de veelzijdig inzetbare Zweedse kruidenbitters altijd binnen handbereik te hebben en blijf
deze continu door nemen, zodat u de weerstand goed kunt opbouwen voor na de zomer. Geniet van deze tijd.

“GROTE ZOMER KORTING”
OMDAT WE OVERSTAPPEN OP ANDERE
VERPAKKINGEN EN/OF ETIKETTEN
GEVEN WE NU OP HEEL VEEL PRODUCTEN EEN MOOIE
ZOMERSE KORTING.
IN ONZE WEBSHOP KUNT U ZIEN OP WELK PRODUCT DE
KORTING VAN TOEPASSING IS.
In onze winkel hebben we natuurlijk ook mooie aanbiedingen

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
VERKOOPPUNT in Nederland te worden? Ben je enthousiast over de Zweedse kruiden producten en heb je
interesse om in je eigen omgeving onze visie uit te dragen, neem dan contact met ons op via email of telefonisch!
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

