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WINKEL
Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf (NL)
OPEN:
Maandag t/m vrijdag 10-16 uur

Graag willen we u ons nieuw product aan u voorstellen

“ZWEEDSE KRUIDEN NATUUR ZEEP”
De specialiteit van de Zweedse kruiden natuurzeep is dat deze naast de natuurlijke
en hoogwaardige ingrediënten ook de originele Zweedse bitter van Maria Treben
bevat. De Zweedse bitters in de zeep kunnen veel problemen oplossen, waaronder de
strijd tegen verschillende huidziekten, het reinigt de huid zacht en beschermt
het tegen alledaagse schadelijke effecten dankzij de huidverzorgende ingrediënten.
We kunnen het zelfs meerdere keren per dag over het hele lichaam gebruiken.
We raden deze speciale natuurlijke zeep van harte aan voor alle leeftijden.
Ingrediënten:
Aqua (water), Cocos Nucifera Oil (kokosnootolie), Olea Europaea Oil (olijfolie), Sodium
Hydroxide (natriumhydroxide), Canola Oil (koolzaadolie), Ricinus Communis Seed Oil
(castorolie), Vitis Vinifera Seed Oil (druivenpitolie), Buttrospermum Parkii (shea boter),
Theobroma Cacao Seed Butter (cacaoboter), Swedish Bitter Extract (Zweedse
Kruidenextract van “Original nach Maria Treben”)
VRIJ VAN: palmolie, parabenen, geurstoffen, kleurstoffen. Vegan product

“HUIDVERZORGING”
Zweedse kruiden Duschbad: Deze vloeibare douchezeep reinigt en verzorgt met de kracht van de
Zweedse kruiden van “Original nach Maria Treben”. Na het douchen laat het een gevoel van welbevinden
achter, doordat en de doorbloeding gestimuleerd wordt door de Zweedse kruiden.
Het droogt de huid niet uit en geeft daardoor een zeer aangenaam gevoel.
Zweedse kruiden (body) Lotion: Deze Lotion werkt, zoals alle Zweedse kruiden
producten, ontstekingsremmend en bevorderd de doorbloeding. Deze is helemaal
biologisch geproduceerd, bevat de waardevolle kruiden van de Zweedse bitters.
Is perfect te gebruiken na het douchen, baden en sauna omdat de poriën dan geopend
zijn en de werkzame bestanddelen nog beter in de huid opgenomen kunnen worden.
Deze lotion is een perfecte vochtinbrenger en bevat vele huidverzorgende ingrediënten, zoals ook
hyaluronzuur dat de huid verstevigd. BEIDE producten hebben een zachte aangename geur. Voelen
niet vettig aan, zijn PH-neutraal en zijn heel zuinig in gebruik! Geschikt voor alle huidtypen en dagelijks gebruik.
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)

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

