
In DECEMBER op alle gezicht-verzorgingsproducten 10% korting 

iDecember !! 

 

(uitgave oktober 2017)

     

    
     
  
     
 

De maanden met de “R” zijn weer begonnen en we maken ons klaar voor het najaar en de winter 😉. 

Hieronder enkele producten die voor de herfst en de winter heel geschikt zijn om preventief en ook tijdens de griep, 
verkoudheid en hoesten te gebruiken: 

 
                                      3 Jaargetijden-Voordeel-Set: 

       Schwedenbitter + Weegbree Siroop + (anti) Hoestthee + Ademvrij 
       (Prijsbesparing als set: €11,80 en alle producten ook los verkrijgbaar) 
       Schwedenbitter heel geschikt om het immuunsysteem te versterken en weerstand op te  

       bouwen, om te gorgelen, bij loopneus en/of verstopte neus en bij oorpijn. 
    Weegbree Siroop vermindert elke soort hoestprikkel, lost slijm op en geeft in combinatie  

    met de hoestthee zeer snel resultaat.                                  

       Hoestthee is de ideale combinatie met de weegbree siroop, werkt koortsverlagend en  
    tegen verkoudheids-transpiratie, vermindert de hoestprikkel en lost slijm op. Lekker van   

    smaak, ook om zo tussendoor te drinken! 
                                        Ademvrij-balsem is heel werkzaam bij neusverkoudheid en hoesten, d.m.v. insmeren op de  

    borst, rug en evt. voetzolen. Geschikt voor geurlampje en om te inhaleren (stomen).       
 

 Gezicht-verzorgingsproducten:    

SK-Balsem is zacht, goed smeerbaar, verzorgend en ook nog eens goed tegen acné, pigmentvlekken, enz. 
               SK-Crème is zachter dan de balsem, goed uit smeerbaar en verzorgend door de  

macadamia-olie en zuinig in gebruik. 
Goudsbloem is iets dikker van structuur en heel geschikt bij droge huid, beschermt tegen extreme kou.  

Anti-Aging is een dikke gel die op de 1e huidlaag inwerkt, bevat hyaluronzuur dat de  

huid strakker maakt. 
Aloë Vera is een dunne gel die zeer geschikt is bij een zeer vette en gevoelige huid en is heel zuinig in gebruik.  

Kamille is een zachte crème die heel geschikt is voor de jonge huid.  
    

Onze Topper: Synergetic crème: is een zeer zachte crème die heel zuinig in gebruik is en inwerkt  
op de 2e huidlaag, waardoor er na korte tijd een duidelijk verschil zichtbaar is. Dit is de enige gezichtscrème in  

ons assortiment met een factor 15 tegen zonnebrand! Dit product kost bij ons zeker de helft goedkoper dan  

andere gelijkwaardige producten op de markt. 
  
 
             We hebben ook KADO-Bonnen, KADO-Sets, Probeer-verpakkingen (15 ml, 30 ml en 50 ml) 

          
Voor meer informatie en voordeelsets 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) 

 

 

 
 

                                               
                                                                                       
                                    
                                            

Fijne Feestdagen en volgende nieuwsbrief komt in Januari 2018 

 

Maria Treben Natuurproducten heeft in  
December 2017 ELKE ZATERDAG  van  

10:00 – 16:00 GEOPEND  
(behalve 30 december!) met leuke kortingen en cadeau-sets 

ADRES: RINKENSLAAN 62-A LANDGRAAF (NL) 

 

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mail naar info@mariatreben.nl 

 

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 
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