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CONFIRMAÇÃO INTERNACIONAL

Estudo realizado no Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário de So�a em 100 doentes 

concluiu:

88,9% dos doentes (64 em 73) que tomaram Coriolus versicolor, ao �m de 6 meses eram HPV-negativos. 

93% dos doentes (25 em 27) que tomaram Coriolus-MRL, após intervenção cirúrgica, eram igualmente 

HPV-negativos.
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Utilização aconselhada :

1. Citologia ASC-US com colposcopia normal e HPV + (A.Risco)

2. Citologia LSIL com colposcopia normal e HPV + (A.Risco)

3. HPV + (A.Risco) depois de conização por CINII/CINIII

4. Lesões de Baixo Grau com HPV+ AR sem tratamento cirúrgico

5. Em todas as situações de Lesões Recidivantes

Suplementação com
Coriolus-MRL

DURANTE 6 MESES

Negativo após 6 meses Positivo após 6 meses

HPV 64 (88,9%) 9 (11,10%)

Suplementação sem
Coriolus-MRL

DURANTE 6 MESES + INTERVENÇÃO CIRÚRGICA

Negativo após 6 meses Positivo após 1 ano

HPV 100

Total

2 (7,0%)25 (93,0%)

Coriolus - MRL



CARACTERÍSTICAS DO CORIOLUS - MRL

O Coriolus versicolor, tem propriedades imunomodeladoras

não especí�cas e, por isso, é usado como  adjuvante nutritivo

para equilíbrio do sistema imunitário.

Composição do Coriolus versicolor
Polissacáridos, proteoglicanos, enzimas e metabolitos secundários

(terpenos, alcalóides, esteróides) são os principais componentes

responsáveis pela sua atividade imunomoduladora.

Estudo realizado no IPO de Coimbra

Doentes com LSIL

Citologia tornou-se negativa em 72,5% dos casos

(47,5% de doentes no grupo controlo)

HPV tornou-se negativo em 90% dos casos

(8,5% de doentes no grupo controlo)

Silva Couto, J. “Avaliação da E�cácia do Coriolus versicolor na evolução de Lesões de HPV do Colo”- Serviço de Ginecologia – Unidade de Patolo-
gia Cervical - IPO de Coimbra. Apresentado no 20º Congresso Europeu em Obstetrícia e Ginecologia e no 19º Congresso Português em Obstetrí-
cia e Ginecologia – Pavilhão dos Congressos de Lisboa: 4-8 de Março de 2008 – Lisboa, Portugal

Suplementação com
Coriolus-MRL

Negativo após 1 ano

Citologia

Positivo após 1 ano

HPV

13 (72,5%)

9 (90%) 1 (10%)

5 (27,5%)

Suplementação sem
Coriolus-MRL

Negativo após 1 ano

Citologia

Positivo após 1 ano

HPV

11(52,5%) 39

Total

10 (47,5%)

11(91,5%)1 (8,5%) 22

Coriolus - MRL

Ficou demonstrado que o extrato do cogumelo teve “grande e�cácia, quer na regressão da displasia (lesão de baixo grau), quer no desaparecimento do HPV de alto risco”.



Composição
Cada comprimido de Coriolus-MRL contém 500 mg de biomassa de Coriolus versicolor.

Modo de utilização
Tomar 6 comprimidos de Coriolus-MRL por dia, durante 2 semanas em CFS (Síndrome de Fadiga Crónica)
(3 comprimidos de manhã - 30 minutos antes do pequeno almoço e 3 comprimidos à noite – 30 minutos antes do jantar)

Se for necessário continuar a suplementação, reduzir para 3 comprimidos (1,5 gramas) por dia, ao pequeno almoço.

Tomar 6 comprimidos de Coriolus-MRL por dia (manhã e noite), pelo menos, durante 180 dias para o HPV 
(Vírus Papiloma Humano).
Se for necessário continuar a suplementação, reduzir para 3 comprimidos (1,5 gramas) por dia, ao pequeno almoço.

Propriedades
Tradicionalmente o Coriolus versicolor aparece associado, como adjuvante, em situações em que ocorrem os 

típicos sintomas de de�ciência imunitária (ex. HPV), ao Síndrome de Fadiga Crónica e à Fibromialgia.

Apresentação
Coriolus–MRL apresenta-se em embalagens de:

a) 90 comprimidos doseados a 500mg de Coriolus versicolor.

b) Frasco em pó de 250 gramas com uma colher doseadora de 2 gramas.

Código Nacional de Produto 
Embalagem de 90 comprimidos - Código ANF - 7349159

Embalagem de 250 gr  Pó - Código ANF -  7377564

ADVERTÊNCIAS:
Coriolus-MRL  é um suplemento alimentar, não deverá ser utilizado como substituto de qualquer medicamento ou 

procedimento médico. Depois de terminar a suplementação o doente deve voltar ao médico para avaliação, e 

deverá informá-lo caso esteja a tomar medicamentos, esteja grávida ou a amamentar. Não deve ser excedida a toma diária 

máxima acima indicada.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.

Manter fora do alcance das crianças, em local seco e fresco. 

Importador e Responsável pela comercialização:

Rua José Florindo, Quinta da Pedra, nº44 D, r/c
2750 – 401 Cascais
Telef: 21 48 49 620 info@aneid.pt / www.aneid.pt

Coriolus - MRL


