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“ZWEEDSE KRUIDEN NATUUR ZEEP”  
Deze zachte, anti-allergene zeep is een ideale keuze voor alle leeftijden, van de jongste  
tot de oudere generaties, vooral die met een gevoelige huid. Het bijzondere aan de  
Zweedse kruiden Natuurzeep is dat deze naast de natuurlijke en hoogwaardige ingrediënten  
ook de "Original nach Maria Treben" Zweedse bitter bevat. De Zweedse bitters in de zeep  
kunnen veel problemen oplossen, waaronder de strijd tegen verschillende huidziekten.  
Dankzij de actieve huidverzorgende ingrediënten reinigt en voedt het zacht met behoud van  
de optimale PH van de huid. De Zweedse kruiden Natuurzeep kan elke dag  
worden gebruikt om het hele lichaam te reinigen en te verzorgen. Bovendien blijft het  
vochtgehalte en de delicate zachtheid van de gevoelige huid behouden, zelfs na dagelijks  
herhaald gebruik.         

Kennismakingsprijs € 7,95 i.p.v. € 8,95 tot 1 januari 2021  
 

VRIJ VAN: palmolie, parabenen, geurstoffen, kleurstoffen. Vegan product       

 

   

   Zweedse kruiden producten: 
   Zweedse kruiden Bitter met alcohol 20 ml of 200 ml  
   Zweedse kruiden Bitter alcoholvrij 200 ml 
   Zweedse kruiden Douche-bad 50 ml of 200 ml  
   Zweedse kruiden (body) Lotion 50, 100 of 200 ml 
   Zweedse kruiden Balsem 30, 50 of 100 ml  
   Zweedse kruiden (gezicht) Crème 30, 50 of 100 ml    
   Zweedse kruiden/ brandnetel Shampoo 50 of 200 ml   

 

En nog veel meer mooie huid-, haar-, en andere  
verzorgings-producten, kruiden-thee’s, 
BOEKEN van Maria Treben en CADEAU-BONNEN   

        
 
 
 

Meer informatie vindt u in het boek van Maria Treben "Gezondheid uit de apotheek van God" 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)  

 

 

 

WINKEL: Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf 
OPEN ma t/m vrij 10-16 uur  

 
 

Op zoek naar een cadeau met de kracht van de natuur??? 

We geven enkele voorbeelden voor een  

kleine prijs met een GROTE WERKING !!!  

 

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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