De zomer is in aantocht en de vakantietijd breekt aan, zo ook voor ons.
Wij zijn gesloten van 24 Juli t/m 13 Augustus.
Bestellingen via onze webshop in deze periode,
zullen 1 x in de week verwerkt en opgestuurd worden,
mits de betaling voldaan is. Bestellingen plaatsen blijft dus mogelijk!

Ondanks dat velen op vakantie zijn in de zomerperiode lopen onze Speciale Akties gewoon door 😊 20% KORTING
op de Kastanje-Gel en St.Janskruid-Balsem en deze loopt tot eind September ! Zie ook Nieuwsbrief van
April/Mei voor uitleg van deze producten. Hieronder enkele producten die ook voor de zomer heel geschikt zijn:
TeaTree Olie is een puur natuur universeel middel, alleen NIET geschikt voor mensen met lever- of
nierbeschadiging. 1 of 2 druppels op tandpasta voorkomt tandsteen, blaren, fistels, cariës, bloedend
tandvlees en langer frisse adem. Werkt ontstekingsremmend en de geur houdt muggen, insecten, mieren en
pissebedden op afstand. Enkele druppels op beddengoed of in geurlamp of langs vliegengaas.
Salie-tinctuur is geschikt voor inwendig en uitwendig gebruik. Voorkomt (nachtelijk) transpireren
vooral bij de overgangsjaren, kan gebruikt worden om onder de oksels en voeten te wassen. Bij
heet zomerweer geschikt om lichaamstemperatuur direct te laten dalen en zorgt voor minder
transpireren. 20 druppels in een glas water en/of inwrijven op hete plekken.

Haarverzorgings-Set:

Klitwortel-Berken Shampoo is de ideale combinatie met Klitwortel-Brandnetel-Extract.
Zorgt voor krachtig haar, geeft volume en zorgt voor een mooie glans. Werkt positief op
haarwortel en haargroei, omdat de beschadigde en blootliggende haarwortels worden herstelt.
Brandnetel-Schwedenkruiden Shampoo is geschikt voor fijn haar en dagelijks gebruik,
zorgt voor glans, volume en langer plezier van het kapsel. Beide shampoos zijn mild,
verzorgend, ph neuraal en biologisch geproduceerd.
Klitwortel-Brandnetel-Extract is puur biologisch en zonder toevoeging van chemische stoffen.
Gaat haaruitval tegen en bevordert de doorbloeding, versterkt, verwijdert roos en geeft weer een natuurlijke glans.

Schwedenkruiden-Verzorging-Set:

Douche-bad en Lotion zijn beiden biologisch en met Zweedse kruiden gemaakt, zijn ph
neutraal, mild reinigend, verzorgend, vocht inbrengend, werken ontstekingsremmend en
bevorderen de doorbloeding. Zijn heel zuinig in gebruik.
Gezichtscrème is geschikt voor alle huidsoorten en bevat naast Zweedse kruiden ook
Macadamia notenolie dat huidvriendelijk is en zorgt voor een zachte, soepele huid.
Brandnetel Shampoo: Zie boven.
Voor meer 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)
Een hele fijne, vreugdevolle, zonnige zomertijd en volgende nieuwsbrief komt in Oktober!
Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en Goede Gezondheid
Anja en Fred Krakowczyk
! NIEUW ! Geef een review over onze service en producten op:

https://www.trustpilot.com/review/mariatreben.nl
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mail naar info@mariatreben.nl

