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Az Oriental Herbs Kft. (Dr. Chen Patika) 1993-ban alakult. 
A vállalat elsősorban gyógynövényalapú gyógyszer, gyógy-
hatású termékek, vitaminok, gyógyteák gyártásával és for-
galmazásával foglalkozik. 
 Dr. Chen Zhen orvos, TCM professzor annak reményé-
ben alapította meg a Dr. Chen Patikát gyógyszerész felesé-
gével, Dr. Wang Fannal, hogy a Keleten 5000 éve jól bevált 
módszerek a magyar emberek egészségének megőrzésére 
is szolgálhatnak. 
 Az elmúlt több mint 20 év alatt Európa egyetlen 
GMP-vel (Good Manufacturing Practice) rendelkező TCM 
vállalatává nőtte ki magát, valamint meghatározó szerep-
lője lett a piacnak. A készítmények megfelelnek az utób-
bi évek legszigorúbb direktíváinak, magyar és nemzetközi 
szabványoknak, jogszabályi előírásoknak, így az ISO 9001, 
ISO 14001 és a NQA szabványrendszerének. A vállalat csak 
szigorúan ellenőrzött, kiváló minőségű alapanyagokat 
használ, amelyeket gyógynövényszakértők kutatnak fel a 
világ minden tájáról. 
 A Keresztúri úti telephely egy több épületből álló komp-
lexum. A zöldmezős beruházás keretein belül került megva-
lósításra, épületeinek műszaki átadása 2006-ban történt. 
Több mint 15000m2 területen helyezkedik el. A többször 
szűrt levegő bevitele és a portalanított levegő kiáramlása 
annak a légkezelő rendszernek köszönhető a gyárban, amely 
a gyógyszergyártási körülményeket biztosítja (GMP). A zárt 
technológiai rendszer, a külső szennyezés kizárása a magas 
higiéniai követelményeknek való megfelelést biztosítja. 
Dr. Chen Zhen és szakmai csapata mára több mint 300 ter-
méket fejlesztett ki, melyek sikeresek mind itthon, mind 
az EU más országaiban (Németország, Szlovákia, Lengyel-
ország, Ciprus, Romána, Görögország,…) és nagyobb dro-
gériákban, szupermarketekben, gyógyszertárakban és 
bioüzletekben is kaphatók. A Dr. Chen Patika közel 100 
védjegybejegyzést kapott.

Oriental Herbs Ltd. (Dr. Chen Patika) was founded in 1993. 
The company mainly deals with the production and distri-
bution of herbal medicines, medicinal products, vitamins 
and herbal teas.
 Dr. Chen Zhen is Medical Doctor, Professor of TCM, 
established Dr. Chen Patika with his pharmacist wife, Dr. 
Wang Fan, so that the 5,000 years old well-proven meth-
ods in the East could serve to preserve the health of Hun-
garian people.
 Oriental Herbs Ltd. over the past 20 years has grown 
to become the only TCM company in Europe with GMP 
(Good Manufacturing Practice) and has become a major 
player in the market. The formulations comply with the 
most stringent directives of the last few years, with Hun-
garian and international standards and regulations, such 
as the ISO 9001, ISO 14001 and NQA standards. The com-
pany uses only strictly controlled, high-quality raw materi-
als that are being searched by herbalists all over the world.
The Keresztúri road site is a complex of several buildings. 
It was implemented in the framework of greenfield invest-
ment, and the technical transfer of its buildings took place 
in 2006. It is located in more than 15,000 m2 area. Intake 
of multiple filtered air and outflow of dedusted air is due to 
the air handling system in the factory that provides GMP. 
The closed technology system, excluding external pollu-
tion, ensures compliance with high hygiene requirements.
 Professional team of our company have developed over 
300 products until now that are successful both in Hunga-
ry and in other EU countries (Germany, Slovakia, Poland, 
Cyprus, Romania, Greece ...) and major drug stores, su-
permarkets, pharmacies and bio-stores. Dr. Chen Patika 
received nearly 100 trademark registrations.
 Dr. Chen Zhen’s work is acknowledged by many pro-
fessional accolades. Among other things, on 12 October 
2008, the International Committee for Monitoring Assist-
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Dr. Chen Zhen munkásságát számos szakmai elismerés is 
igazolja. Többek között 2008. október 12-én az Interna-
tional Committee for Monitoring Assisted Reproductive 
Technology (ICMART), a Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal (NKTH) és a Magyar Akupunktúra Orvosok Társasá-
ga (MAOT) díjban részesítette a Kínai-Magyar TCM kapcso-
latok ápolásában és fejlesztésében kifejtett több évtizedes 
szakmai munkájáért.
 A vállalat a társadalmi felelősségvállalási tevékenysé-
gének keretein belül megváltozott munkaképességű dol-
gozókat is alkalmaz. E tevékenységet az Európai Ügyekért 
Felelős Tárca Nélküli Miniszter „Az Egyenlő Esélyekért” 
szakmai díjjal honorálta 2006-ban.
 A cég részt vesz Magyarország Átfogó Egészségvédelmi 
Szűrőprogramjában is, amely 2010-2020 között valósul 
meg több szakmai szervezet összefogásával, célja pedig 
az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és az 
egészségi állapot javítása a legkorszerűbb lehetőségekkel. 
E preventív összefogás 2020-as vállalása: 1500 helyszín, 
8 millió vizsgálat.
 2005 óta a fogyatékossággal élő emberek (REHA Hun-
gary Szakkiállítás), valamint 2010 óta minden évben a 
nyugdíjas korosztálynak (Nyugdíjas Expó) végez Dr. Chen 
és szakmai csapata személyesen ingyen állapotfelmérést 
és ad személyre szabott életmód tanácsadást.
 Az elmúlt két évtizedben számos megkeresés érkezett 
arra vonatkozóan, hol tudnának tanácsadásra, kúrákra je-
lentkezni, így tehát valós igények hívták életre a Dr. Chen 
Patika Gyógyító Központ (Magyarországi Chi-Huang (TCM) 
Medicine Center) létrehozását, ahol alternatív gyógymó-
dok is segítik a gyógyulni, regenerálódni vágyókat, s mely-
nek a Mirage Medic Hotel ad otthont. Az európai szinten 
példátlan intézménynek számító gyógyközpontban Kíná-
ból érkező orvosok is segítik azon betegek gyógyulását, 
akiknél a hagyományos, nyugati orvoslás mellett szüksé-
gük van kiegészítő terápiákra is, vagy a skolasztikus gyógyí-
tás már nem talál megoldást a problémáikra. A több ezer 
éves tapasztalatokon nyugvó gyógyító center magán viseli 
– a UNESCO által világörökség listájára felvett akupunktú-
ra vonatkozásában – a HKO Akupunktúrás Hagyományőrző 
Központ címet is.

ed Reproductive Technology (ICMART), the National Office 
for Research and Technology (NKTH) and the Hungarian 
Acupuncture Society of Doctors (MAOT) awarded a prize 
for his decades long professional work in the development 
of Chinese-Hungarian TCM relations.
 The company also employs workers with reduced work-
ing capacity within the scope of its corporate social re-
sponsibility. This activity was rewarded by the Minister for 
European Affairs, „With Equal Opportunities”, in 2006.
 The company also participates in Hungary’s Compre-
hensive Health Care Filtering Program, which is imple-
mented between 2010-2020 with the collaboration of sev-
eral professional organizations, aiming to preserve health, 
prevent disease and improve health with the most mod-
ern facilities. This undertaking of preventive co-operation 
in 2020: 1500 sites, 8 million tests.
 Since 2005, people with disabilities (REHA Hungary 
Trade Show) and from 2010 every year for the retired el-
derly (Retired Expo) Dr. Chen and his team have personal-
ly provided free health reviews and personalized lifestyle 
counseling. 
 Over the last two decades, there have been numerous 
inquiries about where to consult, to cure, so real needs 
are brought to life the Dr. Chen Patika Healing Center (Chi-
Huang (TCM) Medicine Center) where alternative therapies 
help heal , Regenerating and hosted by Mirage Medic Ho-
tel. In the unprecedented medical center in Europe doctors 
from China also help heal the patients who need addition-
al therapies in addition to traditional Western medicine, or 
scholastic healing can no longer solve their problems. The 
HKO Acupuncture Traditionalist Center is home to a healing 
center on thousands of years of experience, including the 
acupuncture of UNESCO listed on the World Heritage List.

Mirage Medic Hotel**** – home of Chi-Huang Medicine Center Hungary

GMP factory


