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Tüm insan organizması moleküllerin, ener-
jinin ve bilginin transferine dayanır. Biyo-
enerjetik Alan (BEF), geleneksel olarak Chi 
(veya Qi) ve Prana olarak bilinen, bedeni, 
zihni ve ruhu birbirine bağlayan yaşam 
enerjisi akışıdır.  

Bilimsel terimlerle: Kuantum düzeyinde 
bir bilgi akışı.
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Biyoenerjetik 
Alan için 

Frekanslar

Hücre seviyesinde  
frekanslı  
mikroakım

Hücre

BEF

Bütünsel Sağlık, Sıhhat  
ve Canlılık için Giyilebilir Cihaz
Healy, küçük ve pratik bir cihazdır (akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edilir), 
Biyoenerjetik Alanını yaşamın birçok önemli alanı için uyumlu hale getirmek 
üzere Individualized Microcurrent Frequency [Kişiselleştirilmiş Mikroakım 
Frekansı] (IMF) programlarını kullanır.
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Uyarılar: Healy World, bu sayfalarda yer alan bilgileri güncel tutmaya çalışırken bilgilerin doğruluğu, uygunluğu veya 
güncelliği ile ilgili hiçbir garanti veya güvence verilmez. Healy World, bu sayfalarda verilen bilgilerin kullanımından kaynak-
lanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Tüm bilgiler "olduğu gibi" temelinde sunulur ve yorumlanması 
ve kullanılması sorumluluğu yalnızca kullanıcıya aittir.

Healy Dünyasına Hoş Geldiniz!

Analizler Sağlar

Bilgi Alanı'ndaki 
 şu anda  

ihtiyacınız olan 
 frekanslar

Biyoenerjetik Alanınızı  
uyumlu hale  
getirmekiçin  

Individualized 
 Microcurrent  
Frequencies



Healy Holistic
• Altın Döngü
• Biyoenerjetik Destek
• Meridyenler 1 ve 2
• Biyoenerjetik Uyum 1
• Biyoenerjetik Uyum 2
• Zihinsel Denge
• Program l
• HealAdvisor Search *

Healy Gold
• Altın Döngü
• Bioenergetic Support
• Program l
• HealAdvisor Search *

Healy Resonance
• Altın Döngü
• Biyoenerjetik Destek
• Meridyenler 1 ve 2
• Biyoenerjetik Uyum 1
• Biyoenerjetik Uyum 2
• Zihinsel Denge
• Üçün Gücü
• Zindelik
• Lokal Stimülasyon
• Uyku
• Çakralar
• HealAdvisor Analyse Aura
• HealAdvisor Analyse 

Resonance
• HealAdvisor Search *
 

Healy Professional
• Altın Döngü
• Biyoenerjetik Destek
• Meridyenler 1 ve 2
• Zihinsel Denge
• Biyoenerjetik Uyum 1
• Biyoenerjetik Uyum 2
• Biyoenerjetik Savunma
• Zindelik
• Lokal Stimülasyon
• Uyku
• Çakralar
• Öğrenme
• İş
• Güzellik
• Cilt
• Üçün Gücü
• HealAdvisor Analyse Aura
• HealAdvisor Analyse Resonance
• HealAdvisor Digital Nutrition
• HealAdvisor Analyse Success 

Coach
• HealAdvisor Bioenergetic 

Vitalisation
• HealAdvisor Search *

Biyoenerjetik Alanınızın uyumlanması için uygulama alanlarını farklı program sayfaları  
halinde düzenledik. Her bir program grubu, bir Healy IMF program listesi içerir.

Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı  
(IMF) Program Grupları

Healy, IMF  
programlarını  
Biyoenerjetik Alanınızın  
uyumlanması için uygular.

Nuno Nina'nın Altın 
Döngüsü
Biyoenerjetik Alanınızın 
uyumlanmasını sağlayan çok 
yönlü değerli cihazlar.

ÖğrenmeOkulda ya da online 
eğitimde, bu program grubu 
öğrenmeyi ve  
konsantrasyonu destekler.

Zindelik
Üstün performansını ortaya çıkar 
veya yalnızca sağlıklı ve formda 
kal:   Canlılığınızı artırmak için 
Biyoenerjetik Alanın Uyumlan-
ması.                                          

Meslek / Uyku
İyi uyuyanlar daha iyi dinlene-
bilir, aktif olabilir ve gün boyu 
performans gösterebilir. İş 
eğlencelidir!

Güzellik / Cilt
Cilt sizin korumanız ve en büyük 
organınızdır. Güzellik içten 
gelir! Healy Güzellik program 
grubu, onu ortaya çıkarmak için 
tasarlandı.

Ruhsal Denge
Hayatı dengeli ve öz güvenle ola-
rak yaşayın. Bu programlar sizi 
desteklemeye yardımcı olur.

Meridyenler 1 + 2
Bu program grubu, yaşam 
enerjinizin akışını iyileştirmeye 
yardımcı olur.

Biyoenerjetik Uyum 1 + 2
Biyoenerjetik Alanınızı uyumlu 
hale getirerek canlılığınızı des-
tekleyen, çok amaçlı bir program 
grubu.

Çakralar
Bu program grubu, yedi enerji  
merkezinizi etkinleştirmenize ve  
uyumlu hale getirmenize yar-
dımcı olmak için tasarlanmıştır

 

Biyoenerjetik Koruma
Kaynağı ne olursa olsun, olum-
suz etkilerin enerjetik  
uyumlanmasını sağlar.

Derin Döngü H 
Derin Döngü H program grubu, 
Nuno Nina Altın Döngü'nün bir 
türüdür ve sıklıkla onunla birlikte 
kullanılır.

 
 
 
 
 

Sıhhat 
Sıhhat program grubu her biri 
beden, zihin ve ruh ile ilgili olan 
ve onları birbirleriyle uyum ha-
line getirmeyi amaçlayan birkaç 
frekans spektrumu içerir.

Üçün Gücü
Üçün Gücü, her biri üç program 
içeren bir dizi Healy IMF prog-
ram grubudur. Bu, Ayurveda'nın 
biyoenerjilerinde ifade edilen 
üç doğal enerjetik kuvvetle ilgili 
olan kadim bir sisteme dayanır.

Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanı satın almanızı sağlamak için, Healy'nin Individualized Microcurrent Frequency [Kişi-
selleştirilmiş Mikroakım Frekansı] (IMF) programlarını, Biyoenerjik Alanınızın uyumlu hale getirilmesi için çeşitli yönleri 
kapsayan farklı program grupları halinde düzenledik. Healy sürümlerinden herhangi birini satın aldıktan sonra, yeni bir 
cihaz satın almadan, her zaman modüllerin yanı sıra daha fazla program gruplarına abone olabilir veya diğer sürümler-
den birine yükseltebilirsiniz. Healy Professional Edition, bu yükseltme prensibinin dışındadır. 

Healy çeşitli sürümlerde sunulmaktadır

* Satın alındıktan sonraki ikinci 
haftada otomatik olarak eklenir.

Uyarılar:Healy  Individualized Microcurrent Frequency [Kişiselleştirilmiş Mikroakım Frekansı] (IMF) programları tıbbi uy-
gulamalar değildir. Hastalığı iyileştirme, tedavi etme, hafifletme, teşhis etme veya önleme amacı taşımazlar, onaylanmış 
bir kuruluş tarafından incelenmemişlerdir ve MDD/MDR kapsamındaki bir uygunluk değerlendirme prosedürünün parçası 
değillerdir. Bu sayfalardaki bilgiler yalnızca referans ve eğitim amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine 
geçecek şekilde değerlendirilmemelidir. Bu tür tavsiyeleri her zaman nitelikli bir tıp uzmanından almalısınız.


