
 
SynPro Whey 

SynPro Whey is een “instant whey” proteïne van uitstekende kwaliteit. Het bestaat uit een 
weiproteïnen isolaat en een weiproteïnen concentraat. SynPro Whey is rijk aan BCAA’s en glutamine 
en bevat weinig vet. Het wordt vlug door het lichaam opgenomen en heeA een hoge biologische 
beschikbaarheid.  

De hoogwaardige eiwiCen in SynPro Whey dragen bij tot de ontwikkeling en onderhoud van 
spiermassa. SynPro Whey wordt het best genomen bij het opstaan en onmiddellijk na de training.  

SynPro Whey smaakt geweldig, mixt uitstekend en is licht verteerbaar!  

De sleutelingrediënten per serving 

• Ultra Whey Protein 90 XP – Instan=sed – dit Weiproteïnen Isolaat (WPI) wordt verkregen via 
een speciale producGemethode (novel “chilling”) of ultra koudgefilterde filtraGemethode. 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 GlycomacropepGde). 
Die filtraGemethode zorgt ervoor dat dit WPI: 
-   De hoogste fracGes 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. 
- Veel glutamine pepGden bevat. 

• Weiproteïnen Concentraat (WPC) – dit WPC wordt verkregen via ultrafiltraGe op lage 
temperatuur. De fabricagemethode beschermt de proteïnestructuur tegen de warmte. De 
formule bevat pepGden met een zeer laag, laag, middelgroot en groot moleculair gewicht. 
Verder bestaat WPC uit korte en lange keten aminozuren, allemaal samengebracht via een 
selecGeve hydrolysaGe. 

• Slechts 2,0g Koolhydraten per serving 
• 5,1g BCAA’s en 4,2g Glutamine per serving 

Ingrediëntenlijst 

Weiproteïnen Concentraat  (melk), Weiproteïnen Isolaat (melk),  Smaakstof (Vanille), 
Verdikkingsmiddel (Guargom, Xanthaangom), Zoetstof (Sucralose, Acesulfaam K), Dextrose, Fructose, 
Kaliumdiwaterstoffosfaat, Emulgator (Zonnebloem Lecithine), Natriumchloride 

Allergenen informa=e 

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

Aanbevolen gebruik 

SynTech™ -  Formulated without compromise



1 serving =  meng 1 maatschep (30g) met 200ml water. Neem 2 servings per dag, elke dag van de 
week. 

Op Trainingsdagen: neem 1 serving ‘s morgens bij het opstaan en 1 serving direct na de training. 
Op Rustdagen: neem 1 serving ‘s morgens bij het opstaan en 1 serving in de namiddag tussen de 
maalGjden. 

Verpakking 

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

Smaken 

Vanilla 
Chocolate 
Strawberry 

Voedingswaardetabel 

Voedingswaarde Per 100g Per 30g

Energie 351 kcal/1470 kJ 105 kcal/441 kJ

Vetten  
- waarvan verzadigd

4,5g 
3,4g

1,4g 
1,0g

Koolhydraten 
- waarvan suikers 

6,6g 
4,5g

2,0g 
1,4g

Eiwitten ** 80,2g 24,1g

Zout 0,42g 0,12g

** = op droge stof 
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Aminozurenprofiel 

Aminozuren Per 100g Aminozuren Per 100g 

Alanine 3810mg Lysine 7310mg

Arginine 2120mg Methionine 2210mg

Asparaginezuur 8490mg Fenylalanine 2240mg

Cystine 3520mg Proline 5220mg

Glutaminezuur 14010mg Serine 3710mg

Glycine 1440mg Threonine 5820mg

Histidine 1230mg Tryptofaan 940mg

Isoleucine * 4550mg Tyrosine 2080mg

Leucine * 7870mg Valine * 4550mg

* = BCAA (Branched Chain Amino Acid)
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