
Beste Klant, hierbij presenteren wij u de allereerste editie van de “Original nach Maria Treben” nieuwsbrief. 

 
Op 4 en 5 November 2016 is mede dankzij u de opening van onze winkel te Landgraaf (Nederland) een feit 

geworden. Heel hartelijk dank daarvoor. 
 

Velen van u zijn bekend met de Zweedse kruidenbitter en ook met de boeken van Maria Treben: “Gezondheid uit de 
apotheek van God” en “Getuigenissen van genezingen”. 

Deze boeken zijn heel geschikt om klachten en kruiden op te zoeken en om deze te leren gebruiken. 

 
Schwedenbitter versterkt het immuunsysteem en verhoogt de weerstand bij volwassenen, kinderen en dieren. 

Voor kinderen en dieren is de Alcoholvrije Schwedenbitter geschikt (eventueel verdunt met water) om in te nemen en 
met Alcohol om uitwendig te behandelen bij pijn en wondjes. 

Spray de Schwedenbitter op de (schaaf)wondjes en het wordt gelijk ontsmet en de pijn zal snel verdwijnen, waardoor 

vervolgbehandeling gemakkelijker wordt.  
 

Schwedenbitter werkt ook positief op het lichaam bij allergieën, hormoonhuishouding, herstelt het balans van 
spijsverteringskanaal, bevordert stofwisseling, doorbloeding en cel-aanmaak, enz. 

 
De Zweedse kruiden zijn heel universeel inzetbaar, preventief dagelijks te gebruiken en niet alleen goed om in huis te 

hebben, maar zeker ook geschikt om altijd bij u te hebben als u op reis bent en/of wandelen gaat, alleen of met het 

hele gezin en/of huisdieren. Dit geldt met name voor de Schwedenbitter, Schwedenkruiden-Balsem en Goudsbloem-
Balsem (klassiek-set 1). 

 
Wij hebben verschillende voordeelsets samen gesteld om het u gemakkelijker te maken. Hier zijn enkele voorbeelden:  

                                          

        

  Schwedenbitter Aktie 1                 Klassiek-Set 1                Benen en Vaten-Set               3 Jaargetijden-Set 

 
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)                                                            
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