
 

Synedrine 

Synedrine is één van de meest geavanceerde producten op de markt, en volledig samengesteld 
volgens de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Bij de ontwikkeling van Synedrine, stelde 
SynTech™ drie vereisten: 

1. Het moet werken en wetenschappelijk onderbouwd zijn; 

2. Het moet voldoen aan de strengste eisen op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid; 

3. Synedrine moet gemakkelijk zijn in gebruik.  

Synedrine bevat een mix van 7 synergeHsch samenwerkende ingrediënten in hoge doseringen. 

De sleutelingrediënten per dagelijkse serving 

• Een stack van 270mg EGCG (uit groene thee) en 315mg Cafeïne (uit guarana).  
De meeste fabrikanten stoppen wel wat groene thee in hun formules (gemiddeld 200mg), 
maar dit is veel te weinig om aan de hoeveelheid werkzame EGCG te komen. SynTech™ koos 
voor een megadosering van 1400mg groene thee gestandaardiseerd op 19% om aldus tot 
een dagdosering van 270 mg EGCG te komen.   
Synedrine bevat eveneens natuurlijke cafeïne uit guarana die minder agressief is dan 
syntheHsche cafeïne en zorgt dan ook voor een meer constant en langer aanhoudend effect 
dan zijn syntheHsche variant.  

• 200mg Capsimax™ - een gepatenteerde vorm (‘patent pending’) van Capsicum Annuum.  
• 400mg Svetol® - een natuurlijk extract van cafeïnevrije groene koffiebonen. De fabrikant 

heeZ in samenwerking met het INRA (Het Franse “InsHtut NaHonal de la Recherche 
Agronomique) een klinische studie uitgevoerd.  Er wordt aangeraden om dagelijks 400 mg in 
één of meerdere dosissen in te nemen.  

• 210mg Taraxacum Officinale - is een plantenextract uit Paardenbloem.  
• 250mg Forslean® - het gepatenteerd extract van Coleus Forskohlii, gestandaardiseerd op 10% 

forskoline.  
• 10mg Bioperine® - een gepatenteerde vorm van zwarte peper extract. 

Ingrediëntenlijst 
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Paullinia Cupana (Guarana), Camellia Sinensis (Groene Thee), Capsule (GelaHne), Coffea Cannephora 
Robusta P (Svetol® Groene Koffieboon), Coleus Forskohlii (Forslean® Coleus), Taraxacum Officinale 
(Paardebloem), Capsicum Annuum (Capsimax™ Rode Peper), Vulstof (Magnesiumstearaat), Piper 
Nigrum (Bioperine® Zwarte Peper), AnHklontermiddel (Siliciumdioxide) 

Allergenen informaOe 

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

Aanbevolen gebruik 

1 serving = 2 capsules. Neem 2 servings per dag, elke dag van de week.   

Op Trainingsdagen: neem 1 serving ’s morgens op nuchtere maag en 1 serving 20 minuten vóór de 
training.  
Op Rustdagen: neem 1 serving ’s morgens op nuchtere maag en 1 serving in de vroege namiddag. 

Verpakking 

120 caps = 60 servings  

Voedingswaardetabel 

Ingrediënten Informatie Per 2 caps (= 1 
serving)

Per 100g

Paullinia Cupana (Guarana) 

Gestandaardiseerd op 22% Cafeïne 

720mg 30,9g

Camellia Sinensis (Groene Thee) 

Gestandaardiseerd op 19% EGCG

700mg 30,1g

Coffea Cannephora Robusta P (Svetol® 
Groene Koffieboon) 

Gestandaardiseerd op 50% Chlorogeenzuur

200mg 8,6g

Coleus Forskohlii (Forslean® Coleus ) 

Gestandaardiseerd op 10% Coleus Forskohlii

125mg 5,4g

Taraxacum Officinale (Paardebloem) 105mg 4,5g

Capsicum Annuum (Capsimax™ Rode Peper) 100mg 4,3g

Piper Nigrum (Bioperine® Zwarte Peper) 5mg 0,17g
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Meer informaOe over de ingrediënten: 

(1) Veilige afslank stack: 300 milligram EGCG en 300 milligram cafeïne per dag (Bron: jeancarper.com) 14 Oktober 2006  

(2) Supplement met EGCG en cafeïne verhoogt verbranding met 178 kcal (Bron: J Nutr. 2005 Sep;94(3):432-6). 

(3) Metastudie: afslanksupplementen met groene thee werken (Bron: Am J Clin Nutr. 2010 Jan; 91(1): 73-81). 

(4) Yoshioka M, et al: Effects of red-pepper diet on the energy metabolism in men. (Bron: J Nutr Sci Vitaminol 1995; 41: 647–
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