
CORPET – Coriolus versicolor 

Corpet és un producte fabricat a Holanda, per Mycology Research Laboratories 
(http://www.mycologyresearch.com/products/corpet). 

QUÈ ÉS I PERQUÈ FUNCIONA? 

Es tracta d’un producte natural que funciona com immunonutrient, és a dir, estimula el sistema  

immunitari induint la producció de cèl·lules amb funcions immunològiques. 

S’obté del cultiu d’un fong, Coriolus versicolor, amb enzims útils en diverses situacions clíniques  

per prevenir l’estrès oxidatiu i inhibir el desenvolupament de les cèl·lules en diverses afeccions. 

INDICACIONS 

Els beneficis per l’organisme poden ser a diferents nivells: estimulant el sistema immunitari,  

reduint l’impacte de la quimioteràpia o radioteràpia, disminuint la pressió arterial, ajudant al  

procés de desintoxicació, inhibint el creixement de certs tumors i reduint l’activitat microbiana i la 

inflamació. Millora l’estat immunitari en afeccions virals i la qualitat de vida en cures pal·liatives. 

Altres situacions clíniques: fatiga crònica per l’edat, suport cardiovascular, necessitat de millora  

del rendiment físic, leishmaniosi visceral, situacions estressants (viatges, competicions, 

cirurgies, ...) La immunonutrició NO ha de ser utilitzada com un substitut d’un acte mèdic, sinó 

com a teràpia complementària amb l’objectiu de donar suport al sistema immunitari de l’animal. 

 (administrar amb l’alimentació)POSOLOGIA EN LES SITUACIONS CLÍNIQUES MÉS FREQÜENTS  

Càncer relacionat amb l’edat i cures pal·liatives: 

PES (Gossos i gats) Dosi diària: grams diaris (comprimits) 
<10 Kg 1 g/dia (2comprimits) 

10–30 kg 2g/dia (4comprimits) 
>300kg 4g/dia (8comprimits) 

Leucèmia felina (FeLV): 1g/dia (2 compr.) durant 14 dies, seguit de 0.5g/dia (1compr.) 

Infeccions Virals: 

Dia 1-15 (comprimits diaris) Dia 16-60 (comprimits diaris) 
Gats 2 comprimits 1 comprimit 

Gossos <10kg 2 comprimits 1 comprimit 
Gossos 10-30kg 4 comprimits 2 comprimits 
Gossos >30kg 6 comprimits 3 comprimits 

CONTRAINDICACIONS 

No es coneix cap contraindicació per Corpet. No conté sucre, gluten, lactosa ni midó. Podria provocar 

diarrees en un 2-5% dels casos. S’ha de suspendre la seva administració si es prescriuen antibiòtics.  

Es pot tornar a suplementar 14 dies després d’haver acabat el tractament antibiòtic. 

PRESENTACIÓ 

Envasos de 90 comprimits de 500mg.  Producte exclusiu per veterinaris.
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