
Birçok insan, hayvan dostlarının hayatları boyunca sahip 
oldukları en iyi arkadaşları arasında olduğunu düşünür. 
Hayvan dostumuz için her zaman sadece en iyisini 
isteriz, ona bakmak ve onu korumak isteriz. Ancak günlük 
yaşamda hayvan dostlarımız birçok olumsuz etkiye maruz 
kalabilir: Çevresel koşullar ve yaşlanma belirtileri, hayvan 
dostlarımızın performansını ve zindeliğini bozabilir. 

Healy Animal programları atların, köpeklerin, kedilerin 
ve diğer hayvanların Biyoenerjetik Alanını uyumlu 
hale getirmek için tasarlanmıştır. Aslında, mikroakım 
uygulamaları hayvanlar üzerinde onlarca yıldır 
kullanılmaktadır. Bu deneyimlere dayanarak, hayvanlar 
için en popüler 12 adet Individualized Microcurrent 
Frequency (IMF) [Bireyselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] 
programını HealAdvisor uygulamasına ayrı bir modül olarak 
dahil etmeye karar verdik: HealAdvisor Animal Module. 

Hayvan dostunuz için hangi Healy IMF [Bireyselleştirilmiş 
Mikroakım Frekansı] programının uygun olduğuna 
karar vermenize yardımcı olmak üzere, HealAdvisor 
Uygulamasının Animal Module size adım adım yol 
gösterecektir.

HealAdvisor Animal Module, hayvan dostunuzun 
Biyoenerjetik Alanını basit, çok yönlü ve bütünsel bir şekilde 
uyumlu hale getirebilir. Sakinliği teşvik etmek ve içsel güç 
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

HealAdvisor  
Animal Module
Hayvan Dostunuz İçin Healy IMF  
[Bireyselleştirilmiş Mikroakım  
Frekansı] Programları!

 · Hayvanlar için 12 adet Healy IMF [Bireyselleştirilmiş 
Mikroakım Frekansı] programı.

 · Hızlı ve kolay HealAdvisor Asistanı, bir Healy IMF 
[Bireyselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] programı için 
doğru öneriyi bulmanıza yardımcı olur.

 · Hızlı ve pratik uygulama için kullanışlı aksesuarlar 
mevcuttur: Nemli aplikatör süngerlerine yerleştirilen 
ve tutturma kayışlarıyla hayvan dostunuza bağlanan 
elektrotlar. 

Hem insanlar hem de  
hayvanlar için tek bir cihaz.
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HealAdvisor Cloud

Kişisel Bağlantın
HealAdvisor Cloud [Bulut], sağlık, zindelik ve canlılık 
için entegre bir sistemdir. Parçalarının toplamından 
çok daha fazlası. HealAdvisor Cloud [Bulut];

• Çoklu seviyelerde çalışan bütünsel 
bir fikir, entegre bir kavram.

• İnsanları, donanımı, yazılımı, grup 
zekasını, fikirleri ve hizmetleri içeren 
ortak çaba.

• Modern teknolojinin sunduğu her 
şeyin en iyisi.

• HealAdvisor Bireyselleştirilmiş 
Mikroakım Frekansı (IMF) program 
önerilerine erişim.

Uzman Veri Tabanı

DB
Yapay Zeka

AI

Kişiselleştirilmiş Frekans Programları

Watch Connector  
Modülü*

Healy Watch Uygulaması Healy Watch

Digital Nutrition*
HealAdvisor Search*

HealAdvisor Uygulaması Healy

Rezonans Analizi
Aura Analizi

HealAdvisor Analiz Uygu-
laması

Uyarılar: HealAdvisor Uygulaması tarafından 
görüntülenen içerik, tıbbi tavsiye veya evcil 
hayvanlar veya diğer hayvanlarla kullanılması 
durumunda veteriner hekim tavsiyesi yerine 
geçmez. Bu tür bir tavsiye yalnızca bir tıp 
doktoru veya veteriner hekim tarafından 
sağlanabilir. Individualized Microcurrent 
Frequency [Kişiselleştirilmiş Mikro Akım 
Frekansı] Healy programları, yalnızca 
Biyoenerjetik Alanın uyumlaştırılması için 
tasarlanmıştır. Sahibi olduğun hayvanda 
bir sağlık problemi varsa veya bundan 

şüpheleniyorsan ya da hayvan bir veterinerin 
bakımı altındaysa bu önerileri uygulamadan 
önce hayvanınla ilgilenen veterinerine 
danışmalısın. HealAdvisor Bulut'a yüklediğiniz 
tüm kişisel veriler, gizliliğinizi korumak için 
şifrelenir.

Healy World, bu sayfalarda yer alan bilgileri 
güncel tutmaya çalışsa da bilgilerin doğruluğu, 
uygunluğu veya güncelliği ile ilgili hiçbir 
garanti veya güvence verilmez. Healy World, 
bu sayfalarda verilen bilgilerin kullanımından 

kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan 
sorumlu değildir. Tüm bilgiler "olduğu gibi" 
temelinde sunulur ve yorumlanması ve 
kullanılması sorumluluğu yalnızca kullanıcıya 
aittir. 

*Aylık abonelik sözleşmesi gerektirir. Aylık 
abonelikler, her ayın aynı gününde otomatik 
olarak yenilenir. Gelecekteki ücretleri önlemek 
için, dilediğiniz zaman müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçerek aboneliğinizi iptal edebilirsi-
niz. V.

1.
3 

| 
20

21
-1

0-
11


