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Begin jaren 80 raakte Margot Esser betrokken bij een ongeluk met 
zware verbrandingen aan gezicht en bovenlichaam. Ze werd gevonden 
en naar een plaatselijk sjamanistisch ziekenhuis gebracht waar een 
natuurheelkundige haar wonden behandelde met verse gel afkomstig van 
de bijzondere aloë vera plant. Binnen de kortste keren verdween de pijn.

Maar dat niet alleen: haar huid regenereerde zienderogen onder 
invloed van de heilzame planten en dat zonder littekens na te laten. Deze 
intense periode opende voor Margot Esser een heel nieuwe wereld 
waarin de kennis van de natuur met haar eindeloze veelzijdigheid en 
alles omvattende schoonheid haar blijvend beïnvloedde…. Als planten 
over zo’n ongelooflijke regenereringskracht beschikten dan, wilde 
Margot die kennis met andere mensen delen. Ze nam een beslissing 
die haar leven voor goed veranderde: ze nam afscheid van haar job 
in de farmaceutische industrie en startte PHARMOS NATUR. Sinds 
meer dan 30 jaar onderzoekt, ontwikkelt, beleeft en draagt Margot 
Esser met haar team de visie van PHARMOS NATUR uit – één met 
de natuur, haar versterkende energie, haar helende werking, haar 
werkstoffennet, haar intensieve lichtenergie en haar hoge trilling. 

EEN UNIEK AANBOD : SACRED PLANTS
PHARMOS NATUR Green Luxury staat vandaag voor Sacred Plants, 

voor helende en verjongende planten uit de hele wereld. En voor 
een samenwerking met alle partners voor een holistische aanpak, 
duurzaamheid, spiritualiteit, een ecologische manier van werken en een 
verantwoorde houding in het bedrijfsleven. Vandaag staat PHARMOS 
NATUR bekend om haar grote kennis en competentie in de Green Luxury 
natuurcosmetica en gezondheid stimulerende voedingssupplementen. 
Het exclusieve SPA concept met onvergelijkbare behandelingen is 
terug te vinden in Spa’s met naam en faam over de hele wereld. Samen 
met haar familie en haar team zet Margot Esser zich sinds 1986 met 
passie en gedrevenheid in voor haar levensopdracht: de veelzijdigheid, 
de schoonheid en de regeneratieve kracht van de natuur uitdragen. 
Bij PHARMOS NATUR worden de planten wereldwijd verbouwd in 
mengculturen en in samenwerking met kleine boeren. Van oogst- en 
het verdere verwerkingsproces tot aan de verzending gaan mensen heel 
zorgzaam en liefdevol met de planten om. Zo blijven de vele honderden 
werkstoffen in de planten perfect behouden. Wij kennen de kracht en 
de helende werking van de natuur en doen alles om die in stand te 
houden. Dat is voelbaar in onze producten en onze behandelingen. 

GECERTIFICEERD. ZONDER TOEGEVOEGDE ADDITIEVEN
Al onze planten zijn bio gecertificeerd en de cosmetische producten zijn 

gecertificeerd door NCS en Eco-Controle. Verder zijn al onze producten 
vrij van hormoonachtige stoffen, PEGs, Nano partikels en microplastics. 
En kiest PHARMOS NATUR er bewust voor geen alcohol of citroenzuur, 
parabenen en fenoxyethanol als conserveringsmiddel te gebruiken. 

Wat verpakking betreft heeft PHARMOS NATUR respect voor ecologie 
en duurzaamheid: alle producten worden in Duitsland geproduceerd 
en afgevuld en de verpakkingen bestaan uit glas om te verhinderen 
dat stoffen van buitenaf in de producten komen. De kostbare crèmes 
hebben binnenin een vacuümverpakking die volledig recyclebaar is 
voor optimale duurzaamheid. 
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Terug naar de bron…
Het verhaal van een roeping


