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Met de zomer voor de deur willen we u graag onze volgende producten aan u voorstellen 
 

“St. Janskruidolie”  (Johanniskraut Öl) 
Deze kan ondersteunend werken bij;  

* Zweepslag  * Ischias  *Reumatische klachten  * Reuma  *Rugpijnen    
* Zwangere vrouwen zouden eigenlijk hun buik regelmatig moeten inmasseren,  

het voorkomt nl zwangerschapsstriemen en zorgt voor warmte en energie  
voor de ongeborene. Ook geschikt voor kinderen met buikpijn.  

* Bij lichte verbrandingen, schroeiplekken en zonnebrand als direct  

hulpmiddel, zou eigenlijk in elk huishouden aanwezig moeten zijn. Vooraf koelen  
(met lauw water), dan Schwedenbitter kompres erop leggen, werkt  

verkoelend en ontstekingsremmend. Nabehandeling met St. Janskruidolie.  
* Bij lumbale hernia, omdat St. Janskruidolie tot in de botten doordringt.  

Ideaal om de st. Janskruid-olie naar de masseur mee te nemen.  

* Vermindert de jeuk bij Nikkel-allergie.  
* Dagelijks een theelepeltje zou reflux kunnen voorkomen?  

Bereidt met koudgeperste olijfolie en verse bloesem en zuinig in gebruik       

 
“Johanniskruidolie balsem” (st. Janskruidolie)  
Deze kan ondersteunend werken bij;  
* Rode huid na het zonnen (heeft geen zonbescherming).  

Is dus een perfecte aftersun, ook na een zonnebank, zorgt voor een mooie diepe  

bruine kleur en houdt langer aan, omdat de huid gegenereerd wordt. Bij erg rode  
huid door de zon de Balsem 2 tot 3 x aanbrengen met tussenpozen van 20 tot 30 minuten.  

* Langdurig gebruik na verbrandingen, zorgt weer voor een zachte huid.  
* Na sauna te gebruiken omdat dan veel van de huid gevraagd is door warmte en water.  
 

Na het gebruik van de St. Janskruid Olie of Balsem NIET meer in de zon gaan,  
pas de volgende dag weer, er kunnen namelijk bij blootstelling aan zon lelijke  
bruine huidverkleuringen ontstaan. 
 
Meer informatie vindt u in het boek van Maria Treben "Gezondheid uit de apotheek van God" raadgevingen  
en ervaringen met geneeskruiden, dat ook bij ons te koop is. 
 

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)  

 

 
 

 

ZOMERVAKANTIE  
is van 25 juli t/m 16 augustus 2020 

 

WINKEL (Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf (NL)) 
is dan beperkt open: 

MAANDAG van 10 – 13 uur 
WOENSDAG van 13 – 16 uur 

 

Op deze dagen zullen dan ook de Webshop-

bestellingen verzonden worden       
 

 

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 
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