(augustus 2021)

WINKEL: Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf

OPEN ma t/m vrij 10-16 uur (buiten deze tijden alleen op afspraak)
WINKEL is GESLOTEN op VRIJDAG 17 sept en 24 sept 2021
Op deze dagen zullen ook geen pakketten verstuurd worden
Webshop-bestellingen die van 22 t/m 26-9-2021 gedaan worden,
zullen vanaf 27-9-2021 klaar gemaakt worden voor verzending!
De HERFST en de WINTER zijn weer in aantocht en het is nu belangrijker dan ooit om uw weerstand te
versterken en dit kan met ondersteuning door het Zweedse kruidenbitter 2 x daags in te nemen.

WE KRIJGEN EEN KOMPLEET NIEUWE FRISSE UITSTRALING
met de vertrouwde inhoud en werking van al onze producten

De Zweedse kruidenbitters, kruidenMIX, puur natuurlijke zeep en synergetic blijven de “oude” uitstraling behouden die
u gewend was, alleen van de bitters en de kruidenMIX worden/zijn de etiketten iets aangepast aan de huidige normen.
Alle andere producten gaan de nieuwe frisse uitstraling krijgen door de nieuwe etiketten en de nieuwe
doseerverpakkingen. We hebben echter nog de “oude” verpakkingen op voorraad en deze zijn allemaal, zo lang de
voorraad strekt, met korting aan te schaffen.
U zult dit vanzelf op de website te zien krijgen als u gaat bestellen.

Zolang de voorraad strekt geven wij nog de “oude” en vertrouwde assortiment boekjes uit en dat mag geen probleem
zijn, want de informatie blijft hetzelfde en op de website ziet u vanzelf welk product al de nieuwe uitstraling heeft
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2 soorten puur natuurlijke zepen. Zoals de vertrouwde Zweedse kruiden Natuurzeep, die voor alle huidtypen
geschikt is, zijn de nieuwe zepen ook VRIJ van palmolie, geur- en kleurstoffen en zijn zelfs handgemaakt.

Zweedse kruiden met
Brandnetel en Citroengras.
Geschikt voor de vettige
en problematisch huid

Zweedse kruiden met
Goudsbloem en St. Janskruid.
Geschikt voor de gevoelige
en geïrriteerde huid

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

