
 

SynPro Matrix 

SynPro Matrix is een krach+ge +me-release matrix van snelle, intermediaire en trage 
proteïnefrac+es: 3 soorten weiproteïnen (weiproteïnen hydrolisaat, isolaat en concentraat), ei-
albumine, sojaproteïnen isolaat en micellair caseïne. Door de geleidelijke vertering van de 
verschillende proteïnefrac+es ontstaat er een con+nue aanvoer van aminozuren.   

SynPro Matrix is rijk aan BCAA’s en glutamine en bevat zeer weinig vet (0,9g per serving). De eiwiKen 
in SynPro Matrix dragen bij tot spiergroei en de ontwikkeling van spiermassa. 

SynPro Matrix heeL een langdurige werking en is dus ideaal voor gebruik als tussendoortje overdag , 
alsook vóór het slapen gaan. Het smaakt uitstekend en is makkelijk te mengen. 

De sleutelingrediënten per serving 

• Weiproteïnen Hydrolisaat (WPH) – WPH is een soort voorverteerde proteïne waarbij de 
proteïnemoleculen worden afgebroken tot kleinere polypep+den, pep+den en uiteindelijk tot 
aminozuren. WPH is gedeeltelijk gehydrolyseerd, waardoor het product ook nog een zekere 
hoeveelheid belangrijke grootmoleculaire biologische componenten bevat, zoals Beta-
Lactoglobuline en Lactoferrine. De aminozuren van een WPH worden super snel opgenomen.  

• Ultra Whey Protein 90 XP - InstanDsed – dit Weiproteïnen Isolaat (WPI) wordt verkregen via 
een speciale produc+emethode (novel “chilling”) of ultra koudgefilterde filtra+emethode. Deze 
methode vrijwaart de natuurlijke structuur van de proteïne en levert aldus een 
ongedenatureerde (= onbewerkte) WPI op (inclusief Beta-Lactoglobuline, Alfa-Lactalbumine, 
Bovine Serum Albumine, Immunoglobuline G, Lactoferrine en Glycomacropep+de). 
Die filtra+emethode zorgt ervoor dat dit WPI: 
-   De hoogste frac+es aan Immunoglobulines IgG, IgM and IgA bevat. 
- Een super geconcentreerde proteïne is met de hoogste biologische beschikbaarheid. 
- Heel weinig vet bevat. 
- Rijk is aan groeifactoren zoals IGF-1. 

• Whey Proteïnen Concentraat (WPC) – dit WPC wordt verkregen via ultrafiltra+e op lage 
temperatuur. De fabricagemethode beschermt de proteïnestructuur tegen de warmte. De 
formule bevat pep+den met een zeer laag, laag, middelgroot en groot moleculair gewicht. 
Verder bestaat WPC uit korte en lange keten aminozuren, allemaal samengebracht via een 
selec+eve hydrolysa+e. 

• Ei-Albumine – deze intermediaire proteïnefrac+e bestaat uit meer dan 80% zuiver proteïne van 
zeer goede kwaliteit. Het wordt gemaakt van proteïne uit het wit van eieren en wordt trager 
verteerd dan de weiproteïne frac+e. 

• Soja Proteïnen Isolaat – dit plantaardig eiwit heeL hoge concentra+es arginine en glutamine. 
• Micellair Caseïne – (aaoms+g van Melk Proteïnen Isolaat) bevat meer dan 80% proteïne met 

een goed aminozuurprofiel en is het hoofdbestanddeel uit melk. Caseïne is een dierlijk proteïne 
dat voorkomt in melk. Het is veruit het belangrijkste melkproteïne. Het is gemakkelijk 
abreekbaar in essen+ële aminozuren voor de synthese van andere proteïnen. Micellair caseïne 
is een proteïnefrac+es die het traagst verteerd wordt. 

• 5g BCAA’s en 4g Glutamine per serving 
• Gezoet met Sucralose 

Ingrediëntenlijst 
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Melkproteïnen Concentraat (80% Micellair Caseïne, 20% Na+ve Wei), Weiproteïnen Concentraat 
(melk), Sojaproteïnen Isolaat, Weiproteïnen Isolaat (melk), L-Glycine, Ei-Albumine, Weiproteïnen 
Hydrolisaat (melk), Smaakstof (Vanille), Verdikkingsmiddel (Guargom, Xanthaangom, Cellulosegom), 
Emulgator (Zonnenbloem Lecithine), Natriumchloride, Zoetstof (Sucralose)  

Allergenen informaDe 

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

Aanbevolen gebruik 

1 serving = meng 1 maatschep (30g) met 200ml water. Neem 2 servings per dag, elke dag van de 
week. Neem 1 serving tussen de maal+jden en 1 serving vóór het slapen gaan. 

Verpakking 

900g = 30 servings 
2,04kg = 68 servings 

Smaken 

Vanilla 
Chocolate 
Strawberry 

Voedingswaardetabel  

Voedingswaarde Per 100g
Per 30g  

(= 1 dosering)

Energie 376 kcal/1497 kJ 113 kcal/449 kJ

Vetten  

- waarvan verzadigd 

2,9g 

1,9g

0,9g 

0,6g

Koolhydraten 

- waarvan suikers 

8,4g 

4,5g

2,5g 

1,4g

Eiwitten** 79,6g 23,9g

Zout 1,01g 0,30g

** = op droge stof 
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Aminozurenprofiel 

Aminozuren Per 100g Aminozuren Per 100g 

Alanine 3040mg Lysine 6000mg

Arginine 2700mg Methionine 1720mg

Aspartic acid 6900mg Phenylalanine 3060mg

Cystine 1210mg Proline 5350mg

Glutamic acid 13930mg Serine 3810mg

Glycine 6560mg Threonine 3910mg

Histidine 1640mg Tryptophane 1140mg

Isoleucine * 3930mg Tyrosine 2960mg

Leucine * 6960mg Valine * 4220mg

* = BCAA (Branched Chain Amino Acid)
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