
Tonisity PxW WeanBetter
Tonisity PxW WeanBetter is een wateroplosbaar 
aanvullend diervoeder voor gespeende biggen of voor 
vleesvarkens bij het opleggen, te gebruiken als deel 
van het Tonisity Total Programme.

Korte samenvatting
Een vervolgoplossing voor 
drinkwatertoepassing op 
gangbare waterleidingen 
in de stal speciaal voor 
gespeende biggen die vanaf 
dag 2-8 Tonisity Px in het 
kraamhok hebben gehad
 
Speciaal ontwikkeld om 
de wateropname en de 
darmfunctie gedurende 
de speenperiode te 
verbeteren

Een innovatieve en 
smakelijke combinatie van 
aminozuren en elektrolyten 
die zorgt voor hydratatie en 
de eetlust stimuleert tijdens 
de speenperiode

Product Voordelen 
Een smakelijke formule die biggen 
naar het drinkwater toetrekt na het 
spenen

Het smaakprofiel roept een geheugen 
reactie op in biggen die eerder de start 
formule Tonisity Px hebben gehad

Eenvoudig te gebruiken goede 
wateroplosbare formule 

Toedienen via het normale 
drinkwatersysteem

Al deze factoren dragen bij aan een 
goede opname van drinkwater met 
meer eetlust welke op zijn beurt zal 
leiden tot een positieve impact op de 
algemene gezondheid en het resultaat

Wat is Tonisity PxW 
WeanBetter? 

Tonisity PxW WeanBetter is een sterk geconcentreerde 

oplossing die is ontwikkeld om toe te dienen aan speenbiggen 

via de normale drinkwaterleidingen.

Welk probleem pakt PxW aan?
Spenen is een stressvolle periode voor biggen. Als biggen niet 

op tijd starten met drinken, kan het leiden tot gewichtsverlies, 

lagere groei en zelfs sterfte. Een hogere wateropname is 

gerelateerd aan een verhoogde voeropname en Tonisity PxW 

WeanBetter spoort biggen aan om meer te drinken tijdens de 

speenperiode.  

 

Tonisity PxW WeanBetter is zorgvuldig geformuleerd als 

opvolgend aanvullend product voor Tonisity Px. Tonisity PxW 

werkt het beste wanneer het wordt gebruikt bij varkens die 

eerder al Tonisity Px hebben gehad in de kraamstal, als ze 

aankomen in de speenafdeling of vleesvarkensstal.

Verbeterd wateropname         Verbeterd voeropname         Voor een betere start



Tonisity PxW 
WeanBetter

Tonisity PxW WeanBetter

In een recent onderzoek uit de VS met 848 gespeende biggen met een gemiddeld gewicht van 5,9kg, waaraan water 
met Tonisity PxW was gegeven, dronken drie keer meer water als de controle groep over een periode van 5 dagen (zie 
tabel 1). Deze biggen hebben eerder Tonsity Px gekregen in het kraamhok. De gemiddelde drinkwateropname per big 
was 0.253 liter in de controle groep en 0.799 liter in de PxW groep. De cumulatieve wateropname van de controle groep 
was 1.26 liter en 3.99 liter in de groep, respectievelijk 4.30% en 13.50% van het lichaamsgewicht. In deze proef viel het 
ook op dat 76% van de achterblijvers 21 dagen na aankomst uit de controle groep kwamen.

 US TRIAL

Controle PxW Verschil

Gemiddelde drinkwateropname per dag (l/big) 0.253 0.799

3x5-dagen cumulatieve drinkwateropname per big (l) 1.26 3.99

Drinkwateropname als percentage van het lichaamsgewicht 4.30% 13.50%
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Wat bevat Tonisity PxW 
WeanBetter?
Ingrediënten: Suikers, 
aminozuren, zuren, wei eiwit, 
elektrolyten, prebiotica

Het leuke praktische gedeelte:

Wanneer Tonisity PxW WeanBetter 
poeder wordt opgelost in water, 
verschijnt een licht roze kleur 
welke bevestigt dat Tonisity PxW 
WeanBetter aanwezig is in het 
systeem.

Biggen 
vinden het 
product erg 

lekker!

Controle

Voor meer informatie of om Tonsity PxW WeanBetter te bestellen:
Gino Totte T:+31 6 29047513 E: gino@tonisity.com

Marc Vandevelde T: +32 499 940143 E: marc@agronovo.be


