
HealyTM Digital  
Nutrition Uygulaması  
(DNA*)
Canlılığınızı  
Destekleyen Besinleri Bulur

• Digital Nutrition Uygulaması (DNA), Biyoenerjetik 
Alanınızın uyumunu destekleyen Bireyselleştirilmiş 
Mikroakım Frekansı (IMF) programlarını seçer.

• Diyet profilinize uyan malzemeleri doğal olarak içeren 
yiyecek ve tarif listeleri oluşturur.

• Healy DNA programları, ayrı ayrı vitaminler ve mineraller 
için rezonans frekansları içerir.

Elde edecekleriniz:

• Saç, performans, esneklik gibi konulara yönelik 72 
madde kombinasyonu için IMF programları.

• Healy Digital Nutrition Uygulaması beslenme tipini 
belirlemek, kişisel beslenme profilini tanımlamak ve 
Biyoenerjetik Alanın uyumlanması için uygun IMF 
programı önerilerini aramak için HealAdvisor Cloud'u 
kullanır. Aylık abonelik, bu önerileri sürekli olarak 
güncel tutar.

• Uygun gıda ürünleri için güncel alışveriş listelerinin 
oluşturulması.

* "DNA", "Digjital Nutrition Uygulaması" anlamına gelir 
ve Healy tarafından sağlanmayan genetik testlerle 
karıştırılmamalıdır.

Healy DNA* programlarına nasıl 
sahip olunur?

DNA aylık 
aboneliktir**. Doğal  

ve dengeli beslenmeyi 
destekler.

Digital Nutrition 
Uygulaması



Healy World'le İş Fırsatı ile ilgileniyor musun?
Kendin başarıya ulaşırken diğerlerinin de sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı ol!

Healy World Bilişim Ltd. ŞTİ.| www.healyworld.net

Kazimdirik Mah . 296 | 2 SK. No : 33 35090 Bornova | Izmir | Turkey

 Healy  
World'e 
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HealAdvisor Cloud

Kişisel Bağlantın
Sağlık, zindelik ve canlılık için entegre sistem. 
Parçalarının toplamından çok daha fazlası.

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

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

• Modern teknolojinin ve araştırmanın 
sunabildiği her şeyin en iyisi.

• HealAdvisor Bireyselleştirilmiş 
Mikroakım Frekansı (IMF) program 
önerilerine erişim.
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Uyarılar: Digital Nutrition Uygulaması (kısaca 
"DNA"*) tarafından gösterilen içerik, tıbbi bir 
tavsiye oluşturmaz. Böyle bir tavsiye yalnızca 
tıp uzmanı tarafından sağlanabilir. Gösterilen 
maddeler, yiyecekler ve Healy programları, 
kullanıcı girdisine dayalı olarak sunulan 
önerilerdir. Gıda intoleransların, alerjilerin, 
eksikliklerin veya tıbbi durumların varsa veya 
bunlardan şüpheleniyorsan ya da bir sağlık 
uzmanı tarafından takviye rejimi önerilmişse 
bu önerileri uygulamadan önce bir doktora 

veya başka bir sağlık uzmanına danışmalısın. 

Her işte olduğu gibi, Healy World Üyesi olarak 
elde ettiğin sonuçlar değişebilir ve bireysel 
kapasitene, iş deneyimine ve uzmanlığına 
bağlı olacaktır. Healy World Üyesi olarak elde 
edebileceğiniz başarı seviyesine dair hiçbir 
garanti yoktur.

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 gerektirir. Aboneliğin her 
ay otomatik olarak yenilenecektir. Abonelik 
yenilenme tarihinden önce iptal edilebilir 
ve böylece takip eden ay için ücret alınması 
önlenmiş olur.


