NOTE: Op 20 en 21 April zijn we gesloten i.v.m. zakenreis.
Daarom zijn we 18 en 19 April van 10 tot 18 uur open.
Bestellingen via internet worden op 24 April verwerkt en
opgestuurd mits de betalingen voltooid zijn.
Zweedse kruiden kunnen helpen om uw immuunsysteem en weerstand sterk te houden. Het Zweedse Kruidenbitter
helpt ook om weerstand op te bouwen tegen allergieën en is dus zeker aan te raden om het gehele jaar door te
nemen, ook in het voorjaar en in de zomer. Ook zijn de Zweedse kruiden geschikt bij kleine dagelijkse ongelukjes.
Het VOORJAAR dient zich eindelijk aan en we hebben allemaal zin om weer naar buiten te gaan om te tuinieren,
werken, spelen, wandelen, op vakantie te gaan, enz. De eerste warme zonnestralen zorgen voor energie en Vitamine D, maar zorgen ook dat onze witte winterhuid snel zonnebrand kan krijgen. Om te voorkomen dat uw huid te snel
verbrand is het advies om niet te lang in de felle zon te gaan. Mocht het voorkomen dat de huid toch geïrriteerd raakt
en verbrand, dan zijn enkele producten van “Original nach Maria Treben” geschikt om te gebruiken.Bijvoorbeeld:
Schwedenkruiden-Balsem, Goudsbloem-Balsem, Paardenkastanje-Gel en vooral St.Janskruid-Balsem.
St.Janskruid-Balsem hersteld de huid en zorgt voor een mooie intense bruine kleur.
Belangrijk te weten: eenmaal ingesmeerd met St.Janskruid-Balsem NIET meer in de zon gaan. Dus zeer geschikt om
te gebruiken voor het naar bed gaan, waardoor de huid het St.Janskruid goed kan opnemen.
Paardenkastanje-Gel verkoeld de huid vrijwel direct en voorkomt zwelling. Groot voordeel van de PaardenkastanjeGel is dat het zeer geschikt is om te reizen. Wordt veel gebruikt tegen krampen, vermoeide, zware, onrustige,
zwaarbelaste benen en branderige voeten.
De Kastanje-Gel en St.Janskruid-Balsem zijn daarom onze VAKANTIE-AKTIE van 20% KORTING tot OKTOBER!
Met Moederdag in mei worden veel moeders extra in het zonnetje gezet en dat kan op veel verschillende manieren.
Maria Treben Natuurproducten heeft leuke acties en cadeau-sets en natuurlijk ook de APRIL/MEI AKTIE. De
Aktie is 20% korting op de Anti-Aging-Gel, Aloë Vera-Balsem, Kamille Balsem, Schwedenkruiden-Gezichtscrème,

Douche-bad, Bodylotion, Klitwortel- of Brandnetel Shampoo en de Klitwortel-brandnetel-Extract.
Hier zijn enkele voorbeelden:

Paardenkastanje-Gel

St.Janskruid
Balsem

Haar-Verzorgings-Set

Schwedenkruiden
Douche-bad

Boek van Maria Treben

Kijk op www.mariatreben.nl of www.mariatreben.be voor meer voordeelsets. 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 (BE).
De Natuurproducten van Maria Treben zijn ook heel fijn om cadeau te doen en worden dan op vraag leuk ingepakt.
Weet u even niet welk product geschikt is om cadeau te doen, wellicht is dan de cadeaubon een optie.
Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en Goede Gezondheid!
Anja en Fred Krakowczyk
(wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen stuur dan een mail naar info@mariatreben.nl)

