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Wat hebben we een geweldige zomer gehad en ook nog eens een prachtig najaar. We gaan nu richting  
herfst en winter en ook de feestdagen. Dat betekent dat ook de maanden met de “R”  
dus volop in gang zijn. Wilt u uw weerstand en ook uw immuunsysteem sterk houden  
dan kan het ZWEEDSE KRUIDENBITTER daar een ondersteuning bij zijn. Als deze  
preventief en dagelijks gebruikt worden is het mogelijk  om de optimale werking  
van de kruiden te ervaren. 
 

Veel is terug te vinden in het boek van Maria Treben;  
          “Gezondheid uit de apotheek van God”.  
             Dit boek is een geweldig naslagwerk  
       over kruiden en het Zweedse kruidenbitter. 
 
 

Ook wij willen graag meewerken aan een beter milieu, daarom kunt van de 
Zweedse kruidenbitters de plastic flessen bestellen zolang de voorraad strekt. We zullen dan alleen  
nog in GLAZEN FLESSEN leveren. Deze zijn beter en gemakkelijker te recyclen. Wilt u toch liever plastic  
flessen gebruiken dan heeft u de mogelijkheid om de lege flessen te bewaren (deze zijn van hoogwaardig  
plastic) en na grondige reiniging, om te schudden met kleine hoeveelheden vanuit de glazen flessen.  
 

Helaas is een PRIJSVERHOGING vanaf 1 januari 2019 onvermijdelijk. In Oostenrijk zijn de grondstoffen voor onze 
producten duurder geworden en daarnaast wordt de btw op levensmiddelen verhoogd met 3%. 
Hoeveel precies de verhoging betekent voor u als consument is nog niet helemaal duidelijk. Zodra dit bekend is zal 
het vermeld worden op onze website! 
 

Voor de FEESTDAGEN hebben we KADO-bonnen voor verschillende bedragen, deze staan ook in onze WEBSHOP! 
 

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) 

 

 

 
                                               

                                                                                       
                                    
                                            

Fijne feestdagen  Maak er een mooi en gezond najaar van. Volgende nieuwsbrief komt in januari 2019 
 

 

OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR  
 

KADO-SETS / KADO-BONNEN /  
NOVEEN (9 dagen) 6 en 3 dagen KAARSEN  

Verschillende soorten KRUIDEN  
(voor thee)  

 

 

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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