
 

SynChronize 

SynChronize is één van de meest effec.eve All-in-One formules beschikbaar op de markt. SynTech™ 
stelde het product met uitsluitend de beste ingrediënten en in hoge doseringen samen.    

SynChronize is een uitgekiende combina.e van weiproteïnen, een strategische hoeveelheid 
koolhydraten en synerge.sch samenwerkende crea.ne, beta-alanine en leucine.  

SynChronize is een essen.eel supplement voor iedere moderne atleet die droge spiermassa als doel 
heeE: twee shakes per dag leveren alle onmisbare ingrediënten, en de “premium quality” eiwiJen 
dragen bij tot de groei en het onderhoud van spiermassa.  

SynChronize is uiterst lekker en heeE geen vervelende nasmaak ondanks dat het een complex 
mengsel is van verschillende krach.ge ingrediënten! 

De sleutelingrediënten per dagelijkse serving 

• 47g Proteïnen – weiproteïnen concentraat, isolaat, hydrolisaat en melkproteïne isolaat voor 
een snelle aminozuurafgiEe. 

• 38,6g Koolhydraten – koolhydraatmengsel met geleidelijke afgiEe van hoofdzakelijk 
PalaCnose® aangevuld met lange keten- en ketengebonden maltodextrines met een hoog 
moleculair gewicht. PalaCnose® is het perfecte koolhydraat omdat het een trage absorp.e en 
hydrolyse levert. PalaCnose® werd in juli 2005 erkend als Novel Food in de EU.  

• 3g Crea-Trona®– dubbel gebufferde, ultrapure Creapure crea.ne. In plaats van alkalyne 
crea.ne te gebruiken, koos SynTech™ voor Crea-Trona®, de meest stabiele vorm van 
crea.ne. Crea.ne verhoogt de fysieke presta.e bij opeenvolgende spurts van korte, high 
intensity oefeningen. Volgens de fabrikant geeE het product een op.male werking vanaf 3g.  

• 3g Leucine – een hoge dosering van het belangrijkste aminozuur van de 3 BCAA’s (Branched 
Chain Amino Acids).  

• 4g Beta-Alanine – een zeer populair ingrediënt bij kracht- en uithoudingsatleten. Beta-
Alanine vormt samen met his.dine het dipep.de carnosine.  Een op.male carnosine-
concentra.e is nu_g voor elk type atleet. 

Ingrediëntenlijst 

Weiproteïnen Concentraat (melk, soja), Pala.nose™ Isomaltulose, Melkproteïnen Isolaat, 
Maltodextrine, Beta-Alanine, Crea-Trona™ Dubbel Gebufferde Crea.ne, Leucine, Smaakstof (Vanille), 
Weiproteïnen Hydrolisaat (melk),  Weiproteïnen Isolaat (melk, soja), Verdikkingsmiddel (Guargom, 
Xanthaangom), Zoetstof (Sucralose, Acesulfaam K), Fructose, Dextrose, Natriumchloride, Stabilisator 
(Cellulosegom) 
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Allergenen informaCe 

Bevat melkproteïne, lactose en soja. Bevat geen noot ingrediënten, maar kan sporen van pinda en 
andere typen noten en zaden bevaJen. Kan gluten en ei bevaJen. 

Aanbevolen gebruik 

1 serving =  meng 2 maatscheppen (50g) met 300ml water. Neem 2 servings per dag, elke dag van de 
week. 

Op Trainingsdagen: wanneer je ‘s ochtends traint, neem 1 serving na de training en 1 serving in de 
namiddag tussen de maal.jden. Wanneer je ’s avonds traint, neem 1 serving in de namiddag tussen 
de maal.jden en 1 na de training. 
Op Rustdagen: neem 1 serving in de voormiddag tussen de maal.jden en 1 serving in de namiddag 
tussen de maal.jden. 

Verpakking 

2kg = 40 servings 

Smaken 

Vanilla 
Chocolate 
Banana 
Cookies&Cream 

Voedingswaardetabel 

Voedingswaarde Per 50g  
(= 1 dosering)

Per 100g

Energie 178 kcal/748 kJ 355 kcal/1495 kJ

Vetten  
- waarvan verzadigd

0,9g 
0,6g

1,7g 
1,1g

Koolhydraten 
- waarvan suikers 

19,3g 
14,3g

38,6g 
28,5g

Eiwitten ** 23,3g 46,6g

Zout 0,2g 0,4g

Vezels 0,7g 1,4g
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Ingrediënten informatie Per 50g  
(= 1 dosering)

Per 100g

L-Leucine 1,5g 3g

Crea-Trona™ Dubbel Gebufferde Creatine 1,5g 3g

Beta-Alanine 2g 4g
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