Holistisesti terve
elämä Healyn kanssa

Puettava lääkinnällinen laite

terveyttä · hyvinvointia · tasapainoa varten
www.healy.eu

Tervetuloa Healy Worldiin!
Kukapa ei haluaisi tuntea itseään terveeksi ja
hyvinvoivaksi? Viime kädessä terve keho ja
mieli ovat luultavasti tärkeimmät onnellisuuden
ja elämänlaadun ainesosat!
Mutta terveyttä ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Se tarkoittaa eri asioita jokaiselle meistä:
Etsitkö vaihtoehtoisia tapoja parantua kivusta
tai epämukavuudesta? Tai haluaisitko palauttaa
tasapainon kehon, mielen ja hengen välillä?
Haluatko tuntea enemmän iloa ja elinvoimaa ja
parantaa hyvinvoinnin tunnettasi?
Loimme Healyn, jotta sinä saavuttaisit nämä
tavoitteet. Healy TimeWaver-teknologialla
on kehoon kiinnitettävä lääkinnällinen laite
kroonisen kivun, fibromyalgian, luustokivun
ja migreenin aiheuttaman kivun hoitoon. Sitä
voidaan käyttää myös tukihoitona mielenterveysongelmissa, kuten masennuksen, ahdistuksen
ja niihin liittyvien unihäiriöiden hoidossa. Sen
tarkoitus on stimuloida tiettyjä kehosi alueita
yksilöllisesti määritetyillä taajuuksilla.
Tämä pieni, mutta äärimmäisen monipuolinen
laite antaa taajuusohjelmia kaikille elämän
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tärkeille alueille: se edistää elinvoimaisuutta,
hyvinvointia ja tasapainoa! Healy tarjoaa sovelluksia, jotka auttavat sinua pysymään kunnossa
ja vähentämään kipua. Sen tarkoitus on tukea
sinua stressaavissa tilanteissa koko päivän ajan,
auttaa sinua palautumaan helpommin ja rauhoittumaan paremmin levolle illalla.
Healyn tarkoitus on auttaa sinua lisäämään elinvoimaasi, saamaan elämänenergiasi virtaamaan
esteettä ja aktivoimaan energiavarantojasi.
Healyn sovellukset on suunniteltu toimimaan
kehon bioenergeettisellä kentällä, ja ne perustuvat Nuno Ninan ja terapeuttiemme monen
vuoden kokemukseen.
Seuraaville sivuille olemme keränneet tärkeimmät asiat, joita ehkä haluat tietää Healysta.
Kerromme sinulle mielellämme lisää kasvokkain.
Tietysti sinulle olisi erittäin hyödyllistä kokeilla
Healya itse!
Toivotamme sinulle lukunautintoa ja hyvää
terveyttä, ja toivomme, että sinusta tulee pian
Healy-käyttäjien nopeasti kasvavan yhteisön jäsen!

Healyn kehitys
Healy on laadukas lääkinnällinen teknologiatuote, joka on kokonaan kehitetty Saksassa. Se
on suunniteltu ja valmistettu yhteistyössä lääkäreiden ja praktikkojen kanssa heidän käytäntönsä ja kokemuksen perusteella.
Kokenut suunnittelijoiden ja insinöörien tiimi,
jolla oli laaja aiempi kokemus ammattikäyttöön tarkoitettujen TimeWaver-teknologioiden kanssa työskentelystä, kohtasi jännittävän
haasteen tuodessaan tämän monimutkaisen
teknologian pienikokoiseen ja helppokäyttöiseen muotoon.

Tulos kaikesta tästä työstä on Healy - pieni,
edullinen ja erittäin helppokäyttöinen laite!

Healyn kehittäminen, testaus ja valmisteleva
työ sen lääkinnälliseksi laitteeksi hyväksyntää
varten, on kuluttanut huomattavasti enemmän
rahaa, aikaa ja resursseja kuin kaikki TimeWaver-laitteet ennen sitä.

Voit kiinnittää tämän pienikokoisen ja kevyen
laitteen vaatteisiisi sen kiinnikkeen avulla. Healya
hallitaan älypuhelinsovelluksella, jonka voit
ladata; se viestii Healyn kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.

Tämä on Healy

Kaksi erikoislaatuista ihmistä. 
Kaksi erikoislaatuista visiota.

Johtavat hahmot Healyn luomisen 
takana ovat Marcus Schmieke ja Nuno Nina.

Marcus Schmieke

Vuonna 1966 syntynyt Marcus Schmieke
on Healy- ja TimeWaver-tuotteiden keksijä
ja kehittäjä.
Monien vuosien ajan Marcus oli miettinyt,
miten kaikki ihmiset pystyisivät hyötymään
TimeWaver-teknologian tuomista eduista
pienessä ja yksinkertaisessa paketissa.
Hänellä oli mielessään laite, jota kaikki
voisivat käyttää joka päivä, laite, joka olisi
pienikokoinen, yksinkertainen ja käytännöllinen.

Nuno Nina

Nuno on portugalilainen terapeutti, joka
johtaa seitsemää yksityisklinikkaa. Hän on
funktionaalisen lääketieteen ja solubiologian
asiantuntija. Nunon kokemus tuhansien potilaiden kanssa on antanut hänelle mahdollisuuden kerätä tutkimuksensa teoriat ja löydökset
144 000 niin kutsutun ”Kultaisen taajuuden”
kokoelman muotoon tätä projektia varten.
Kun hän ensimmäistä kertaa pääsi kosketuksiin TimeWaver-teknologian kanssa vuosia
sitten, hän ehdotti heti sen yhdistämistä taajuusterapian mahdollisuuksiin luomaan jotain
suurempaa kuin sen osien summa.

Terveet solut ja terveet kehot
Solu on kehosi pienin komponentti. Keho koostuu elimistä, elimet koostuvat soluista. Jokaisella
meistä on niitä noin 70 biljoonaa, eli siis 70 miljoonaa miljoonaa! Jokaisella solulla, aivan kuten
koko ihmisen elimistöllä, on aineenvaihdunta:
veden, ravintoaineiden ja hapen on mentävä
sisään, aineenvaihduntatuotteiden on tultava
ulos. Soluille tämä kuljetus käsitellään niiden
pinnan aukkojen, eli niin kutsutun solukalvon
kautta.

solun sisäosan ja solujen välisen tilan välillä.
Oikea tai väärä määrä tällaista potentiaalia on
vastuussa terveestä tai sairaasta soluaineenvaihdunnasta.
Taajuusterapian uskotaan sääntelevän tätä
jännitepotentiaalia; tämä on se perustana oleva
teoria, jolla selitetään, miksi taajuusterapiaa voidaan käyttää tukemaan energeettistä tasapainoa
monella tavalla.

Nämä solukalvossa olevat ”venttiilit” avautuvat
ja sulkeutuvat tarvittaessa. Tämä mekanismi
perustuu jännitepotentiaaliin, ts. jännite-eroon

Solukalvon jännitemalli

Lisää
ATP-tuotantoa
jopa 500
prosentilla

Robert O. Beckerin ja Björn Nordenströmin kehittämänä

Solun kuolema

0 mV

Solunjakaantuminen
Kasvainsolu

Solukalvon jännite

-15 mV

Verenhukka (iskemia)

Lisää
aminohapon
kuljetusta
jopa 40
prosentilla

Lisää
proteiinisyn
teesiä
jopa 70
prosentilla.

Turvotus
Tulehdukset

Njok Cheng et al. tutkimuksen mukaisesti
(Clinical Orthopaedics and Related Research
No. 171, November-December 1982.)

Kivut ja säryt
Ikääntyvä sairas solu

-50 mV
-70 mV

Nuori terve solu

12 mM

Hypernatremia (Na+)

150 mM

Tämä eläinkoe viittaa mikrovirran vaikutukseen
eikä koske itse Healya, vaan perusmekanismeja, joille Healy perustuu. Näitä tuloksia ei ole
toistaiseksi vahvistettu muissa tutkimuksissa, ja
tulosten siirtäminen Healyyn olisi spekulatiivista.

Vastuuvapautuslauseke: Healy on lääkinnällinen laite kroonisen kivun, fibromyalgian, luustokivun ja
migreenin aiheuttaman kivun hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös tukihoitona mielenterveysongelmissa,
kuten masennuksen, ahdistuksen ja niihin liittyvien unihäiriöiden hoidossa. Healyn muita käyttösovelluksia, samoin kuin solukalvon jännitemallia Nordenströmin mukaisesti, ei ole tunnustettu perinteisen
lääketieteen alalla perinteisen lääketieteen mukaisten todisteiden puutteen vuoksi.

Aloita käyttö helposti ja nopeasti
Healy ei ole pelkästään äärimmäisen käytännöllinen ja monipuolinen: Healyn käyttö on myös erittäin helppoa ja hauskaa. Minuuttien sisällä siitä, kuten olet saanut uuden Healyn, se on jo käynnissä
ja parantamassa yleisterveyttäsi ja hyvinvointiasi!

Tarraelektrodit

Ranne
-elektrodit

Korvaelektrodit

Helppoa kuin hengittäminen
Lataa sovellus

Taajuus
sovellus

Jotta Healyn käyttö olisi helppoa ja mukavaa, tarjoamme

sinulle ilmaisen sovelluksen. Lataa vain Healy-sovellus Google
Play Storesta tai Apple App Storesta. Asenna Healy-sovellus

älypuhelimeesi ja noudata ohjeita sen käyttöönottoa varten.

Synkronoi Healy älypuhelimesi kanssa
Kytke Healy päälle ja aktivoi älypuhelimen Bluetooth-yhteys. Noudata Healy-sovelluksen antamia ohjeita puhe-

limesi yhdistämiseksi Healyyn. Näin saat pääsyn kaikkiin
Healyn ominaisuuksiin.

Käynnistä taajuusohjelma

Resonanssi
analyysi

Kaikki ohjelmasi näkyvät selkeästi Healy-sovelluksessa.
Valitse se, jota haluat käyttää. Healy-sovellus näyttää

sinulle myös, kuinka kauan taajuusohjelma kestää. Aloita

ohjelma ja aseta haluttu voimakkuus. Sitten Healysi tarjoaa
sinulle oikeat taajuudet.

Healy-vaihtoehdot
Jotta pääsisit alkuun oikealla Healyn ja sen ohjelmasivujen yhdistelmällä (ts. ohjelmapaketeilla),
olemme koonneet useita Healy-vaihtoehtoja. Jokainen Healy-vaihtoehto koostuu itse Healysta ja useista
ohjelmista erityiselle sovellusalalle.
Tietenkin voit lisätä muita ohjelmasivuja Healyysi milloin vain, jos tarpeesi muuttuvat.

Healy Gold -vaihtoehto
Healy Gold sisältää Healy-laitteiston,
Nuno Ninan Kultaisen jakson ja valitsemasi ohjelmasivun.

Healy Holistic
Health -vaihtoehto

Healy Holistic Health koostuu Healysta,
Nuno Ninan kultaisesta jaksosta ja 8
muusta ohjelmasivusta.
Kipu / Psyyke
Bioenergeettinen tasapaino 1
Bioenergeettinen tasapaino 2
Henkinen tasapaino
Meridiaanit 1
Meridiaanit 2
Uni
Iho

Healy Holistic
Health Plus -vaihtoehto

Tämä sisältää kaiken: Healy Holistic Health
-vaihtoehdon ja 6 muuta ohjelmasivua, joiden
avulla saat yli 120 tällä hetkellä saatavissa olevaa
Healy-ohjelmaa.
Oppiminen
Kuntoilu
Työ
Kauneus
Chakrat
Suojausohjelmat

Healy Resonance
-vaihtoehto
Healy Resonance -vaihtoehto sisältää Healy Holistic
Health Plussan, ts. yli 120 Healyn taajuusohjelmaa sekä
Healyn analyysisovelluksen, jossa on Resonanssi- ja
Aura-moduulit.
Healyn Resonanssi-moduulin analyysiominaisuuden
avulla lääkärit, praktikot ja muut terveydenhoidon
ammattilaiset saavat tukea, jotta he voisivat suositella
potilailleen ja asiakkailleen sopivia ravintolisiä, elintarvikkeita, tms.
Eikä pelkästään ammattilaiset, vaan myös yksityiskäyttäjät voivat tämän avulla suorittaa analyysejä itselleen,
perheilleen ja ystävilleen. Lääkärin olisi kuitenkin hyvä
tarkistaa analyysit, mikäli joitain sairauden merkkejä
esiintyy.
Toinen hyödyllinen työkalu tässä vaihtoehdossa on
Healyn Aura-moduuli. Sen avulla voit analysoida
chakrojesi energian jakautumista informaatiokentässä;
emotionaalisen taustan analysoinnin jälkeen pystyt
osoittamaan sopivia optimointitapoja Aura-moduulin
avulla.
Tämän tuloksena saatavia optimointimalleja voidaan
soveltaa erilaisiin tuotteisiin Healyn avulla energeettisten tukosten tasapainottamiseksi. Monet potilaat ja
terapeutit ovat kertoneet, että tästä on ollut hyötyä.

Ohjelmasivut ja ohjelmat
Jotta ymmärtäisit paremmin, mitä kaikkea Healy voi tehdä, olemme jakaneet Healyn toiminnolliset ryhmät erilaisiksi ohjelmasivuiksi, terveytesi ja hyvinvointisi erilaisia näkökulmia varten. Jokainen ohjelmasivu sisältää luettelon ohjelmista tietylle sovellusalalle.

Ohjelma

Nuno Ninan Kultainen jakso
Ohjelmat Nuno Ninan Kultaisen jakson sisällä ovat arvokkaita
monivaikuttajia, joka tarjoavat tukea ja ennaltaehkäisyä, auttavat
palautumaan negatiivisista vaikutteista, optimoivat energiatasapainoa, emotionaalista tasapainoa, hyvinvointia ja rentoutumista.
1.
2.
3.
4.

Puhdas
Hoito
Tasapaino
Oleminen

5. Energia
6. Rentoutus
7. Vapautus

Ohjelmasivut ja ohjelmat
Kipu / Psyyke

Ohjelmasivu

Oppiminen

Ohjelmasivu

Ohjelmasivu

Ohjelmasivu

Lievinkin kipu, jos sinun on kestettävä
sitä riittävän pitkään, voi tehdä arjesta
sietämätöntä. Healyn tehtävänä on auttaa sinua pärjäämään mahdollisimman
pienellä lääkityksellä.

Olitpa koulussa tai suoritat
verkkokurssia: Tämän avulla
omaksut tietoja nopeammin ja
helpommin.

Saavuta huipputehosi tai vain
pysy terveenä ja hyväkuntoisena: tässä on ohjelmia
tueksesi.

Vain ne, jotka nukkuvat hyvin ja
terveesti saavat lepoa, pysyvät
aktiivisina ja tehokkaina koko
pitkän päivän. Työ on hauskaa!

Ohjelmasivu

Ohjelmasivu

Kuntoilu

Ohjelmasivu

Työ / Uni

Ohjelmasivu

Kauneus / Iho

Henkinen tasapaino

Meridiaanit 1

Meridiaanit 2

Iho on suojasi ja suurin elimesi.
Kauneus tulee sisältä! Healyn
kauneusohjelmat on suunniteltu tuomaan se ulos.

Kohtaa elämäsi tasapainoisena
ja täynnä itseluottamusta. Nämä
ohjelmat tukevat sinua siinä.

Stimuloi kaiken yhdistävän elämänenergian virtausta.

Stimuloi kaiken yhdistävän elämänenergian virtausta.

Ohjelmasivu

Ohjelmasivu

Bioenergeettinen
tasapaino 1

Bioenergeettinen
tasapaino 2

Ohjelmasivu

Kokonaisvaltainen terveys
Bioenergeettisen tasapainon 1
avulla – ”Digitaalinen ensiapupakkaus”.

”Digitaalisen ensiapupakkauksen” toinen osa.

Vahvista seitsemää eteeristä
energiakeskustasi.

Ohjelmasivu

Ohjelmasivu

Tarjoaa suojausta haitallisia
ympäristövaikutuksia vastaan,
tulivatpa ne mistä tahansa.

Nämä ohjelmat kehitettiin Uno Vita Clinic
for Holistic Medicine -klinikalla Oslossa. Ne
ovat Nuno Ninan Kultaisen jakson muunnelma, ja niitä käytetään usein yhdessä sen
kanssa.

Suojausohjelmat

Chakrat

Syväjakso

Vastuuvapautuslauseke: Healy on lääkinnällinen laite kroonisen kivun, fibromyalgian,
luustokivun ja migreenin aiheuttaman kivun
hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös tukihoitona mielenterveysongelmissa, kuten
masennuksen, ahdistuksen ja niihin liittyvien
unihäiriöiden hoidossa. Healyn muita käyttösovelluksia ei ole tunnustettu perinteisen
lääketieteen alalla perinteisen lääketieteen
mukaisten todisteiden puutteen vuoksi.

Vertailu
HEALY
GOLD *

Laaja valikoima lisätarvikkeita
Holistic Health Cloud -teknologia
Systeemiset ohjelmat
Perinteisen lääketieteen ohjelmat
Ohjelmasivu Gold Cycle

(Puhdas, Hoito, Energia, Oleminen, Tasapaino,
Rentoutus, Vapautus)

Ohjelmasivut Healy Holistic Health

(Ohjelmasivu Gold Cycle ja Kipu / Psyyke,
Bioenergeettinen tasapaino 1 + 2, Henkinen
tasapaino, Meridiaanit 1 + 2, Uni, Iho)

Ohjelmasivut Healy Holistic Health Plus

(Ohjelmasivu Gold Cycle + ohjelmasivut Healy
Holistic Health + Oppiminen, Kuntoilu, Työ, Kauneus,
Chakrat, Suojausohjelmat)

Healy Resonance

(Ohjelmasivut Healy Holistic Health Plus + Healy
Resonanssi -moduuli + Healy Aura -moduuli)
* Yksi

ohjelmasivu valintasi mukaan

  

HEALY
HOLISTIC
HEALTH

HEALY
HOLISTIC
HEALTH
PLUS

HEALY
RESONANCE

Healy Holistic Health Cloud
”Virtuaalinen vastaanottosi”
Kun käytät Healya, et ole koskaan yksin: Healy ei
pelkästään ”keskustele” älypuhelimesi kanssa lyhyen
välimatkan päästä. Healyn avulla voit myös ottaa
yhteyden noin 1 500 TimeWaver-terapeuttiin, ja he
voivat laatia sinulle yksilöllisiin tarpeisiisi räätälöityjä
ohjelmia. Nämä voidaan siirtää suoraan Healy-sovellukseesi Holistic Health Cloudin kautta.
Luonnollisesti sinut yhdistetään Holistic Health Cloudin praktikkoihin vain, jos nimenomaisesti pyydät
tätä ja avaat Healy-sovelluksessasi praktikon ammattilaisjärjestelmän ohjelman siirtoa varten; päätät
myös itse, lataatko vai et henkilökohtaiset ohjelmat
Healyysi.

Holistic Health Cloud

Healy - tilaisuutesi!
Healy ei ole pelkästään seuralaisesi matkalla koti parempaa hyvinvointia, vaan se voi
muuttaa elämäsi myös ammatilliselta kannalta.
Healy Worldin jäsenenä voit rakentaa houkuttavia lisätuloja sekä pitkän aikavälin passiivisia tuloja.
Liity mukaan ja hyödy positiivisista suositteluistasi!
Meillä on myös houkuttavia suositusohjelmia Healy-asiakkaille lisäetujen saamiseksi.
Kysy Healy Worldin jäseneltä, jolta sait tämän esitteen, lisää Healy Worldin
ansaintamahdollisuuksista tai suositusohjelmista.
Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisu - erityisesti internetissä, sähköinen
jäljentäminen tai uudelleenjulkaisu, mukaan lukien otteena, on kiellettyä.
Poikkeukset tähän vain Healy World GmbH:n luvalla.
Kuvalähteet: www.fotolia.com, www.istock.com, www.123rf.com
Versio: 02/2019 – © 2019 Healy World GmbH
Vastuuvapautuslauseke: Healy on lääkinnällinen laite kroonisen kivun,
fibromyalgian, luustokivun ja migreenin aiheuttaman kivun hoitoon. Sitä voidaan
käyttää myös tukihoitona mielenterveysongelmissa, kuten masennuksen,
ahdistuksen ja niihin liittyvien unihäiriöiden hoidossa. Healyn muita käyttösovelluksia ei ole tunnustettu perinteisen lääketieteen alalla perinteisen lääketieteen
mukaisten todisteiden puutteen vuoksi.
Kuten kaikessa yritystoiminnassa tuloksesi Healyn jäsenenä voivat vaihdella ja
perustuvat yksilöllisiin kykyihisi, yrittäjäkokemukseesi ja osaamiseesi. Emme
anna takuita menestystasosta, jonka voit saada Healy Worldin jäsenenä.
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