
Leievoeders Waregem 
Emiel Clausstraat 23 
8793 Waregem 
056/60 02 01 
bestelling@leievoeders.be 

SUPPLEMENT BEENWERK 

Ondersteuning van het bewegingsapparaat van zowel zeugen, 

opfokzeugen als vleesvarkens. En naast het beenwerk ook de immuniteit 

een boost geven.  

HOEVEEL 

Adviesdosering: 

2kg per ton 

KOSTPRIJS 

€1.4/kg 

SAMENSTELLING: 

o 3 verschillende magnesiumbronnen die goed opneembaar zijn.  

Magnesium is noodzakelijk voor de spieropbouw en ook de 

spierfunctie. 

o Een organische koperbron die bijdraagt tot de vorming van 

collageen. Koper zorgt naast de vorming van collageen ook voor de 

elasticiteit en stevigheid van de huid. 

o Een organische zinkbron om het afweer- en immuunsysteem een 

boost te geven. Naast het ondersteunen van het afweersysteem, 

speelt zink ook een rol bij de botaanmaak en de samenstelling van 

beenderen. 

o Biotine ter ondersteuning van de klauwgezondheid 

o Vitamine C als antioxidant, maar ook om de weerstand op peil te 

houden. 

o Vitamine E ter ondersteuning van de stofwisseling ter hoogte van 

het celniveau. 
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