
Healy Bioenergetic 
Vitalization
Her Yaş için Canlılık ve Enerji

Healy Bioenergetic Vitalization 
şunları sağlar:
• Farklı sağlık disiplinlerinden alınan canlandırma ipuçlarının 

bir kombinasyonu. 

• “Bioenergetic Vitalization” program grubunda özel olarak 
tasarlanmış 12 Healy IMF programı. Bu programlar, 
yaşamında  
canlılığını ve enerjini etkileyebilecek birçok alanını kapsar, 
böylece gençlere özgü bir enerji ve bütünsel destek sağlar.

• Her durumda, uygun IMF Healy programları için öneriler 
bulmana yardımcı olan, anlaşılması kolay bir HealAdvisor 
Asistanı.

Bazı uzmanlara göre, neredeyse bin yıllık bir ton teorisinin 
adını taşıyan bu frekanslar, vücudu dengeli ve eşitleyici 
nitelikte harekete getirebilir. Hepsi 3, 6 ve 9'un çapraz 

toplamlarına indirgenebilir. Nikola 
Tesla bu üç rakamı "ilahi olanın 
kod numaraları", fiziksel alanların 
yaratıcı gücü ve enerji alanları olarak 
adlandırmış ve şöyle demiştir: "3, 6 
ve 9 sayılarının ihtişamını bilseydiniz 
evrenin anahtarını elinizde 
tutardınız!"

Solfej frekansları: 
396Hz, 417Hz, 528Hz, 639Hz, 741Hz, 852Hz.  

Canlılık. Gençlere özgü enerji ve dinçlik. Her yaşta. Yaşamın 
her mevsiminde.

Başka bir deyişle, bir birey olarak potansiyelini hem 
fiziksel hem de zihinsel açıdan yıllar süresince gerçeğe 
dönüştürmek. 

Yeniden canlandırmayı destekleyen bir Healy uygulaması 
olan Healy Bioenergetic Vitalization, zihin ve ruhun erken 
bozulmasını hızlandırabilecek sağlıksız bir yaşam tarzına karşı 
denge görevi görür.

Healy Bioenergetic Vitalization'ın senin için 
yapabilecekleri:

• Senin için özel olarak tasarlanmış, 3 ila 6 aylık bir planla, 
deneyime dayalı canlandırma ipuçları

• Seçilen Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı (IMF) 
programlarıyla Biyoenerjetik Alanını uyumlu hale getirme

• Canlandırmanın faydaları için sürdürülebilir destek

• Yaşam tarzının sağlıklı unsurlarını takip etme

Araştırmalar, belirli frekansların veya frekans bantlarının 
çeşitli vücut dokusu türleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. 
Healy program grubu "Bioenergetic Vitalization" bu bulguları 
kullanır ve Biyoenerji Alanını uyumlu hale getirmek için 
bunları geleneksel frekanslarla (Solfej frekansları gibi) 
birleştirir. 

Frequencies for Your Life
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 Healy  
World'e  

katıl: 

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 Uygulaması

Uyarılar: HealAdvisor Uygulaması tarafından 
görüntülenen içerik, tıbbi bir tavsiye 
oluşturmaz. Böyle bir tavsiye sadece tıp 
uzmanı tarafından sağlanabilir. Individualized 
Microcurrent Frequency [Kişiselleştirilmiş 
Mikro Akım Frekansı] Healy programları, 
yalnızca Biyoenerjetik Alanın uyumlaştırılması 
için tasarlanmıştır. Tıbbi bir sorununuz varsa 
veya olduğundan şüpheleniyorsanız ya da 
bir sağlık uzmanının bakımı altındaysanız, 

bu önerileri uygulamadan önce hekiminize 
danışmalısınız. 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 
edebilirsiniz. V.
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