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Healy World'e  Hoş Geldiniz!
Kim kendini dengeli ve iyi hissetmek istemez? 
Her ne olursa olsun, dengeli beden ve dengeli 
bir ruh hali mutluluğun ve yaşam kalitesinin en 
önemli bileşenleri olsa gerek!

Ancak elbette bunların değeri bilinmelidir. 
Ayrıca bu her birimiz için farklı bir anlam ifade 
eder: Vücudunuz, aklınız ve ruhunuz arasındaki 
dengeyi yeniden oluşturmak ister misiniz? Daha 
fazla yaşama sevinci ve zindelik hissetmek ister 
misiniz? 

Healy'yi işte bu amaçlara ulaşmanıza yardımcı 
olmak için yarattık. TimeWaver teknolojisine 
sahip Healy, vücutta taşınılabilir bir cihazdır. Tek 
tek belirlenmiş frekanslarla vücudunuzun belirli 
bölgelerini uyarması amaçlanmıştır.

Bu ufak ama çok yönlü cihaz hayatın tüm 
önemli alanlarına yönelik frekans programları 
sunar: Canlılık, sıhhat ve dengeyi teşvik eder! 
Healy sizi gün boyunca stresli durumlarda 
destekler, daha çabuk toparlanmanızı ve gece 

daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar.

Healy daha zinde hissetmenize yardımcı olur, 
yaşam enerjinizin akışını düzenler ve enerji 
stoklarınızı etkinleştirmenizi sağlar.

Vücudun biyoenerjetik alanında çalışmak üzere 
tasarlanan Healy uygulamaları, Nuno Nina ve 
pratisyen ağımızın uzun yıllara dayanan dene-
yimlerini temel alır. 

Aşağıdaki sayfalarda Healy hakkında öğren-
mek isteyeceğinizi düşündüğümüz en önemli 
konuları derledik. Kişisel bir görüşmede daha 
fazlasını açıklamaktan mutluluk duyarız. Tabii 
ki Healy'yi bizzat tecrübe etmeniz çok yardımcı 
olacaktır!

Size keyifli okumalar ve iyi bir sıhhat diliyoruz, 
en kısa zamanda Healy kullanıcılarından oluşan 
ve çok hızlı gelişen ekibe katılmanızı umarız!

Yasal sorumluluk sınırlaması: Bilimsel araş-
tırma, Healy teknolojisinin temelini oluştu-
rurken, sağlık ve sıhhatle bağlantısı kapsamlı 
şekilde araştırılmamış veya gösterilmemiştir.  
Healy hastalığı iyileştirmek, tedavi etmek, 
hafifletmek, teşhis etmek veya önlemek için 
değil, enerjetik dengeyi desteklemek canlı-
lığı ve sıhhati artırmak için tasarlanmıştır.



Healy Wellness'ın Geliştirilmesi

Marcus Schmieke Nuno Nina

İşte Healy Wellness

Healy, tamamen Almanya'da geliştirilmiş çok 
kaliteli bir teknoloji ürünüdür. Uzmanlıklarına ve 
tecrübelerine istinaden pratisyenlerle iş birliği 
içinde tasarlanmış ve planlanmıştır. 

Profesyonel TimeWaver sistemleri üzerine geniş 
çalışma tecrübesine sahip deneyimli geliştirici 
ve mühendisler, bu karmaşık teknolojiyi kom-
pakt ve kullanımı kolay bir şekle sokmak gibi 
heyecan verici olduğu kadar zorlu görevle karşı 
karşıya kalmıştır. 

Helay'nin geliştirilmesi için tüketilen zaman ve 
kaynaklar, ondan önce gelen tüm TimeWaver 
cihazlarına harcanandan çok daha fazladır.

1966 doğumlu Marcus Schmieke, Healy 
ve TimeWaver ürünlerinin mucidi ve geliş-
tiricisidir.

Marcus uzun yıllar boyunca tüm insanların 
TimeWaver teknolojisinden kompakt ve 
kullanımı kolay bir biçimde faydalanabil-
mesinin yolunu aramıştır. Aklında olan şey, 
herkesin günlük olarak rahatlıkla kulla-
nabileceği kompakt, kolay ve pratik bir 
cihazdı.

Nuno ise Portekizli bir pratisyen hekim ve 
hücre biyolojisi uzmanıdır. Binlerce müş-
teri sayesinde sahip olduğu tecrübesi ile 
araştırmalarının teorilerini ve bulgularını, 
144.000 adetlik "Altın Frekans" adlı bir 
koleksiyon şeklinde bu projeye katmıştır.

Yıllar önce  
TimeWaver teknolojisiyle ilk tanıştığı 
zaman hemen, onu frekansların sunduğu 
imkânlarla birleştirerek bir bütün olarak 
kendisini oluşturan ögelerden çok daha 
büyük bir şey haline getirmeyi  
önermişti.

Healy işte tüm bu çalışmaların ürünüdür - 
küçük,  
hesaplı ve kullanımı kolaydır!

Bu kompakt ve hafif cihazı klipsi ile kıyafetinize 
iliştirebilirsiniz. Healy indirilebileceğiniz bir akıllı 
telefon uygulaması üzerinden kumanda edilir 
ve bu uygulama Bluetooth üzerinden Healy ile 
bağlantı kurar. 

Sıra Dışı İki İnsan.   
Sıra Dışı İki Vizyon.

Healy'nin yaratılmasında önde gelen isimler   
Marcus Schmieke ve Nuno Nina'dır.



Vücudunuzdaki Hücreler
Hücre, vücudunuzun en küçük bileşenidir. 
Beden organlardan, organlar ise hücrelerden 
oluşur. Her birimizin yaklaşık 70 trilyon hücresi 
vardır, yani 70 milyon milyon! Tıpkı bütün insan 
organizması gibi, her hücre bir metabolizmaya 
sahiptir: Su, besin maddeleri ve oksijen girmeli, 
metabolizma ürünleri ise dışarı atılmalıdır. Hüc-
relerde bu taşıma işlemleri hücre zarı dediğimiz, 
yüzeyde bulunan açıklıklar vasıtasıyla gerçekle-
şir.

Hücre zarında bulunan bu "vanalar" ihtiyaca 
göre açılıp kapanır. Bu mekanizma, gerilim 

potansiyeline, yani hücre içi ve hücreler arası 
boşluktaki voltaj farkına dayanır. Sağlıklı veya 
hastalıklı hücre metabolizmasından bu potansi-
yelin doğru veya yanlış miktarı sorumludur. 

Frekansların bu voltaj potansiyelini düzenledi-
ğine inanılmaktadır. Bu teori, frekans uygulama-
sının neden enerjetik dengeyi çeşitli şekillerde 
desteklemek için kullanılabilecek bir prosedür 
olduğunu açıklamaktadır.

Yasal sorumluluk sınırlaması: Nordenstrom hücre zarı gerilimi modeli de dahil olmak üzere, bilimsel 
araştırmalar, Healy teknolojisinin temelini oluştururken, sağlık ve sıhhatle bağlantısı kapsamlı şekilde 
araştırılmamış veya gösterilmemiştir.  Healy hastalığı iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek, teşhis etmek 
veya önlemek için değil, enerjetik dengeyi desteklemek, canlılığı ve sıhhati artırmak için tasarlanmıştır.
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Ngok Cheng ve ark.'nın bir araştırmasına göre 
(Clinical Orthopaedics and Related Research 
No. 171, November-December 1982.) 

Bu hayvanlar üzerinde yapılan çalışma, mikro 
akımın etkisine atıfta bulunur ve Healy'nin ken-
disiyle değil, üzerinde inşa edildiği temel meka-
nizmalarla ilgilidir. Bu sonuçlar şu ana kadar 
başka araştırmalar tarafından doğrulanmamıştır 
ve sonuçların Healy'ye aktarılması spekülatif 
olacaktır.



1-2-3 Bu kadar kolay

Hemen ve Kolayca Başlamak
Healy sadece son derece pratik ve çok yönlü olmakla kalmaz, 
aynı zamanda Healy'yi kullanmak çok kolay ve eğlencelidir. Yeni 
Healy'nizi alır almaz çalışmaya başlayacak ve genel refahınızı geliş-
tirmeye başlayacaksınız!

Bilek   
elektrotları

Yapışkanlı  elektrotlar Kulak elektrotları

Frekans
uygulaması

Rezonans 
analizi

Uygulamayı indirin
Healy'nin kolay ve rahat kullanımı için ücretsiz bir uygulama 
sunuyoruz. Healy uygulamasını Google Play Store'dan veya 
Apple App Store'dan indirin. Healy uygulamasını akıllı tele-
fonunuza yükleyin ve kurulum talimatlarını takip edin.

Healy'yi akıllı telefonunuzla senkronize 
edin
Healy cihazınızı açın ve akıllı telefonunuzun Bluetooth bağ-
lantısını etkinleştirin. Akıllı telefonunuzu Healy cihazınıza 
bağlamak için, Healy uygulamanızın size verdiği talimatları 
takip edin. Bu, Healy’nizin tüm özelliklerine erişmenizi 
sağlayacaktır.

Bir frekans programı başlatın
Tüm programlarınız Healy uygulamasında açıkça gösterilir. 
Sadece çalıştırmak istediğinizi seçin. Ayrıca Healy uygu-
laması, frekans programının ne kadar süre çalışacağını da 
gösterir. Programı başlatın ve istediğiniz yoğunluğu ayarla-
yın, böylece Healy'niz size doğru frekansları sunar.



Healy Wellness Versiyonları 

Healy Gold Versiyonu

Healy Holistic 
Healy Versiyonu

Healy Holistic  
Health Plus Versiyonu

Healy ile program sayfalarının (yani, program paketle-
rinin) doğru kombinasyonuna başlamanıza yardımcı 
olmak için  birkaç Healy Versiyonu hazırladık. Her bir 
Healy Versiyonu, bir Healy cihazı ve belirli bir uygu-
lama alanı için birkaç programdan oluşur. 

Gereksinimleriniz değişirse, istediğiniz zaman 
Healy'nize başka program sayfaları ekleyebilirsiniz.

Healy Gold, Healy donanımı olan Nuno 
Nina Altın Döngü ve seçtiğiniz bir prog-
ram sayfası  ile birlikte sağlanır.

Healy Holistic Health kapsamında bir 
Healy cihaz, Nuno Nina Altın Döngü ve 
ayrıca 8 program sayfası daha bulunur.

 Lokal Stimülasyon 

 Biyoenerjetik Denge 1

 Biyoenerjetik Denge 2

 Ruhsal Denge

 Meridyenler 1

 Meridyenler 2

 Uyku

  Cilt

  Öğrenim

 Zindelik

 Meslek

 Güzellik

 Çakralar

 Koruma Programları

Bu sürüm her şeyi içerir: Healy Holistic Health 
Versiyonu ve 120'den fazla şu anda mevcut Healy 
programı sunan 6 program sayfası daha.



Program Sayfaları ve Programlar

Program
Nuno Nina Altın Döngü

Healy Resonance  
Versiyonu

Healy'nin sizin için neler yapabileceğini daha iyi anlayabilmeniz amacıyla Healy'nin işlevsel gruplarını, 
farklı program sayfalarına böldük. Her bir program sayfası, belirli bir uygulama alanına özel programla-
rın bir listesini içerir.

Nuno Nina'nın Altın Döngüsündeki programlar, destek ve önleme, 
olumsuz etkilerden kurtarma, optimal enerji dengesi, duygu-
sal denge, refah ve rahatlama sağlayan, her yönüyle başarılı ve 
değerli programlardır.

1.  Pure
2.  Care
3.  Balance
4.  Being

5.  Energy
6.  Relax
7.  Release

Healy Resonance Versiyonu, Healy Holistic Health 
Plus'ı, yani 120'den fazla Healy frekans programını ve 
ek olarak Rezonans ve Aura modüllerini içeren Healy 
Analysis uygulamasını içerir.

Healy Resonance modulünün analiz özelliği, size 
doğru beslenme tavsiyeleri sunar.

Sadece profesyoneller değil, bireysel kullanıcılar da 
kendileri, aileleri ve arkadaşları için analizler yapmak 
üzere bu cihazı kullanabilir. Bununla birlikte, analizler 
sadece biyoenerjetik denge durumunu gösterir. Has-
talıkları teşhis etmez, hastalık durumunda veya hastalık 
belirtisi varsa eğer, doktorunuza başvurunuz.

Bu versiyondaki bir başka kullanışlı araç, Healy’nin 
Aura modülüdür. Bilgi Alanındaki çakralarınızın enerji 
dağılımını analiz etmenizi sağlar. Duygusal arka planın 
analizinden sonra, Aura modülü ile uygun optimizas-
yon yöntemlerine yönelebilirsiniz.

Elde edilen optimizasyon tavsiyeleri, enerjetik blo-
kajları dengelemek için Healy'nin farklı ürünlerine de 
uygulanabilir. Birçok ürün kullanıcısıda bunun yardımcı 
olduğunu belirtmiştir.



Program Sayfaları ve Programlar

Program Sayfası
Lokal Stimülasyon

Lokal bir biyoenerjetik probleminiz 
varsa, bu programlar sizi destekle-

mek için idealdir. 

Program Sayfası
Öğrenim

Okulda ya da online eğitimde: 
Bu, bilgiyi daha hızlı ve daha kolay 

kavramanıza yardımcı olacaktır.

Program Sayfası
Zindelik

Üstün performansınızı ortaya 
çıkarın veya sadece sağlıklı ve 
formda kalın: işte size destek 

olacak programlar.

Program Sayfası
Meridyenler 1

Her şeyi birbirine bağlayan hayat 
enerjisinin akışını arttırır.

Program Sayfası
Güzellik / Cilt

Cilt sizin korumanız ve en büyük 
organınızdır. Güzellik içten gelir! 

Healy Beauty programları onu 
ortaya çıkarmak için tasarlandı.

Program Sayfası
Meridyenler 2

Her şeyi birbirine bağlayan hayat 
enerjisinin akışını arttırır.

Program Sayfası
Meslek / Uyku

Sadece iyi ve sağlıklı uyuyanlar 
dinlenebilir, aktif olabilir ve gün 
boyu performans gösterebilir. İş 

eğlencelidir!

Program Sayfası
Ruhsal Denge

Dengeli ve öz güvenli olmak 
isteyenler için. Bu programlar sizi 

desteklemeye yardımcı olur.



Program Sayfası
Çakralar

Yedi ruhsal enerji merkezinizi 
güçlendirir.

Program Sayfası
Koruma Programları
Nereden gelirse gelsin, zararlı 
çevresel etkilere karşı koruma 

sağlar.

Program Sayfası
Biyoenerjetik  

Denge 1
Biyoenerjetik Denge 1 ile zinde 

kalmanın dijital kaynağı

Program Sayfası
Derin Döngü

Bu programlar, Nuno Nina Altın 
Döngü'sünün bir çeşididir ve sıklıkla 

onunla birlikte kullanılırlar.

Program Sayfası
Biyoenerjetik 

Denge 2
Dijital zindelik programının 

ikinci bölümü

Yasal sorumluluk sınırlaması: Bilimsel araştırma, Healy 
teknolojisinin temelini oluştururken, sağlık ve sıhhatle 
bağlantısı kapsamlı şekilde araştırılmamış veya göste-
rilmemiştir.  Healy hastalığı iyileştirmek, tedavi etmek, 
hafifletmek, teşhis etmek veya önlemek için değil, ener-
jetik dengeyi desteklemek, canlılığı ve sıhhati artırmak 
için tasarlanmıştır.



Karşılaştırma

HEALY 
GOLD *

HEALY 
HOLISTIC 
HEALTH

HEALY 
HOLISTIC 
HEALTH 

PLUS

HEALY 
RESONANCE

Geniş aksesuar yelpazesi

Holistic Health Cloud Teknolojisi

Sistemik programlar

Akut programlar
    

Program sayfası Altın Döngü  
(Pure, Care, Energy, Being, Balance, Relax, Release)

Program sayfaları Healy Holistic Health  
(Program sayfası Altın Döngü ve Lokal Stimülasyon, 
Biyoenerjetik Denge 1 + 2, Ruhsal Denge, 
Meridyenler 1 + 2, Uyku, Cilt)

Program sayfaları Healy Holistic Health Plus  
(Program Sayfası Altın Döngü + program sayfaları 
Healy Holistic Health + Öğrenmek, Zindelik, Meslek, 
Güzellik, Çakralar, Koruma Programları)

Healy Resonance  
(Program sayfaları Healy Holistic Health Plus + Healy 
Resonance modülü + Healy Aura modülü)

* Seçeceğiniz bir program sayfası

497,- € 997,- € 1.497,- € 2.497,- €



Holistic Health Cloud

Healy Holistic Health Cloud 
"Sanal Danışmanınız" 
Healy kullanırken asla yalnız değilsiniz: Healy, sadece 
kısa bir mesafeden akıllı telefonunuzla "konuşmaz".  
Aynı zamanda Healy ile yaklaşık 1.500 TimeWaver 
pratisyenine de bağlanabilir ve bireysel ihtiyaçlarınız 
için özelleştirilmiş programlar oluşturmalarını sağla-
yabilirsiniz. Bunlar daha sonra, Holistic Health Cloud 
aracılığıyla doğrudan Healy uygulamanıza aktarılabi-
lir. 

Tabii ki, bunu açıkça talep etmeniz ve programın 
transferi için Healy uygulamanızda pratisyenin 
profesyonel sistemini açmanız durumunda, yalnızca 
Holistic Health Cloud pratisyenlerine bağlanacaksı-
nız. Ayrıca kişisel programlarınızı Healy'nize indirme 
veya indirmeme seçeneğiniz de vardır.



Tüm hakları saklıdır. Özet biçimi de dahil olmak üzere içeriğin yayınlanması - 
özellikle internette, elektronik ortamda çoğaltılması ve yeniden basılması yasaktır. 
Sadece Healy World GmbH'nin izni ile yapılanlar istisnadır. 

Resim kaynakları: www.fotolia.com, www.istock.com, www.123rf.com 
Versiyon: 02/2019 – © 2019 Healy World GmbH

Yasal sorumluluk sınırlaması: Bilimsel araştırma, Healy teknolojisinin temelini 
oluştururken, sağlık ve sıhhatle bağlantısı kapsamlı şekilde araştırılmamış veya 
gösterilmemiştir.  Healy hastalığı iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek, teşhis 
etmek veya önlemek için değil, enerjetik dengeyi desteklemek, canlılığı ve sıhhati 
artırmak için tasarlanmıştır.

Her işte olduğu gibi, Healy üyesi olarak elde ettiğiniz sonuçlar değişebilir ve 
bireysel kapasitenize, iş deneyiminize ve uzmanlığınıza bağlı olacaktır. Healy 
World Üyesi olarak elde edebileceğiniz başarı seviyesine dair hiçbir garanti 
yoktur. 

Healy sadece daha sıhhatli olma yolunda yoldaşınız değil, aynı zamanda hayatınızı 
profesyonel bir bakış açısıyla değiştirebilecek bir araçtır. 
 
Healy World Üyesi olarak, uzun vadeli bir pasif gelirin yanı sıra çekici bir ekstra gelir de 
kazanabilirsiniz. 
 
Katılın ve olumlu önerilerinizden yararlanın! 
 
Healy müşterilerinin daha fazla yararlanabileceği cazip müşteri tavsiye programları da var.  
 
Size bu broşürü veren Healy World Üyesine, Healy World’ün kazanma  
fırsatlarını veya tavsiye programlarını sorun.
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Healy - Fırsatınız!

Healy World GmbH | Potsdamer Platz 1 | 10785 Berlin | Germany info@healy.eu


