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Celostno zdravo  
življenje s 

Certificiran medicinski nosljivi pripomoček za

Zdravje · Dobro počutje · Ravnovesje



Dobrodošli pri Healy World!
Pomagajo vam v stresnih situacijah, vam omo-
gočajo hitrejše okrevanje in boljši spanec.

Healy spodbuja vašo vitalnost, skrbi za to, da 
vaša življenjska energija neovirano teče in akti-
vira vaše rezerve energije.

Dolgoletne izkušnje Nuna Nine, kot tudi izkušnje 
široke mreže naših terapevtov, kažejo, da upo-
raba pripomočkov Healy blagodejno vpliva na 
bioenergetsko polje človeškega telesa. S place-
bom

kontrolirane študije v smislu konvencionalne 
medicine niso na voljo.

Na naslednjih straneh smo strnili najpomemb-
nejše stvari, ki bi jih morda želeli vedeti o Hea-
lyju. Z veseljem pa vam podamo več informacij 
na osebnem posvetu. Seveda bi zelo koristilo, 
če bi preizkusili Healy tudi sami!

Želimo vam prijetno branje in obilo zdravja ter 
upamo, da se boste kmalu pridružili hitro rastoči 
skupnosti uporabnikov Healy!

Izjava o omejitvi odgovornosti: Zaradi pomanjkanja 
dokazov, kot jih zahteva konvencionalna medicina, 
ta ne priznava Healyja ter uporabe pripomočkov 
Healy v medicinske namene.

Le kdo se ne želi počutiti dobro in zdravo? Nav-
sezadnje sta zdrav duh in zdravo telo verjetno 
najpomembnejši sestavini sreče in kakovost-
nega življenja!

A zdravja ne smemo jemati za samoumevnega 
in vsakemu od nas predstavlja nekaj drugega. 
Iščete alternativo, da bi si olajšali določene zdra-
vstvene težave ali bolečine? Ali pa želite vzpos-
taviti ravnovesje med svojim telesom, umom in 
dušo?

Želite več veselja in vitalnosti ter izboljšati svojo 
samopodobo?

Da boste lažje dosegli te cilje, smo ustvarili 
Healy. Healy s tehnologijo TimeWaver je cer-
tificiran medicinski pripomoček, ki ga nosimo 
na telesu. S pomočjo individualno nastavljivih 
frekvenc stimulira določene predele vašega 
telesa.

Ta majhna, a zelo vsestranska naprava oddaja 
programe frekvenc, ki imajo številne blagodejne 
učinke: spodbujajo zdravje, dobro počutje in 
ravnovesje! Naprave Healy pripomorejo k dobri 
fizični kondiciji in lajšajo bolečine.



Razvoj Healyja

Marcus Schmieke Nuno Nina

To je Healy

Healy je izjemno kakovosten izdelek medi-
cinske tehnologije, ki je bil v celoti razvit v 
Nemčiji. Zasnovan in načrtovan je bil v sodelo-
vanju z zdravniki in zdravilci, ki so na podlagi 
svojih izkušenj in prakse prispevali številne 
dragocene predloge.

Izkušena skupina razvijalcev in inženirjev, ki so 
že imeli bogate izkušnje s profesionalnimi sis-
temi TimeWaver, se je spopadla z vznemirljivim 
izzivom, da to kompleksno tehnologijo ponudi 
v kompaktni obliki, ki je enostavna za uporabo.

Razvoj tehnologije Healy, testiranje in priprave 
za pridobitev priznanja kot medicinski pripo-
moček, so zahtevali znatno več denarja, časa in 
sredstev kot vse naprave TimeWaver pred tem.

Marcus Schmieke, rojen leta 1966, je izu-
mitelj in razvojni vodja izdelkov Healy in 
TimeWaver.

Marcus je dolga leta iskal način, kako bi 
ljudem približal blagodejne učinke tehnolo-
gije TimeWaver na kompakten in enostaven 
način.

Zamislil si je napravo, ki bi jo lahko vsakdo 
vsakodnevno uporabljal. Napravo, ki bi bila 
kompaktna, enostavna in praktična.

Nuno je portugalski terapevt, ki vodi sedem 
zasebnih klinik. Je specialist za integrativno 
medicino in celično biologijo.

Na podlagi svojih bogatih izkušenj z več tisoč 
pacienti je k projektu prinesel teorije in ugoto-
vitve svojih raziskav, v obliki 144.000 t. i. „zlatih 
frekvenc“.

Ko je pred leti prvič prišel v stik s tehnologijo 
TimeWaver, je takoj predlagal, da bi to tehno-
logijo povezali z možnostmi frekvenčne tera-
pije in tako ustvarili nekaj, kar bi presegalo ti 
dve področji.

Rezultat vsega tega dela je Healy – majhna, 
cenovno ugodna naprava, ki je zelo enostavna 
za uporabo!

To kompaktno in lahko napravo lahko s 
pomočjo sponke pripnete na svoje oblačilo. 
Healy upravljate s pomočjo aplikacije, ki jo 
prenesete na svoj pametni telefon; aplikacija 
z napravo Healy komunicira prek povezave 
Bluetooth.

Dva izjemna človeka.  
Dve izjemni viziji. 

Vodilna akterja za tehnologijo Healy sta  
Marcus Schmieke in Nuno Nina.



Zdrave celice in zdrava telesa
Celica je najmanjši sestavni del vašega telesa.

Telo je sestavljeno iz organov, organi so sestavl-
jeni iz celic. Vsak od nas ima približno 70 trili-
jonov celic, to je 70 milijonov milijonov! Vsaka 
celica, tako kot celoten človeški organizem, ima 
presnovo: potrebuje vodo, hranilne snovi in 
kisik, odvajati mora presnovne produkte. Celice 
te snovi izmenjujejo s pomočjo odprtin v svoji 
površini, t. i. ovojnici.

Ti „ventili“ v celični ovojnici se po potrebi odpi-
rajo in zapirajo. Ta mehanizem temelji na poten-

cialni napetosti, to je razlika v napetosti med 
notranjostjo celice in medceličnim prostorom. 
Pravilna ali napačna vrednost tega potenciala 
je odgovorna za zdravo ali nezdravo celično 
presnovo.

Frekvenčna terapija naj bi uravnavala ta poten-
cial napetosti. Zato je frekvenčna terapija 
postopek, ki se lahko uporablja za zdravljenje 
številnih obolenj.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Zaradi pomanjkanja dokazov, kot jih zahteva konvencionalna medicina, ta ne 
priznava Healyja ter uporabe pripomočkov Healy v medicinske namene, kot tudi modela napetosti avtorjev Becker/
Nordenstrom.

Model napetosti celične 
ovojnice
avtorja Robert O. Becker in Bjorn Nordenstrom
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Po študiji Ngok Cheng, et al. (Clinical Ortho-
paedics and Related Research No. 171, 
November-December 1982.)

Ta študija obravnava učinek mikrotokov in ne 
zadeva Healyja neposredno, temveč osnovne 
mehanizme, na katerih ta tehnologija temelji. Do 
sedaj druge študije še niso potrdile rezultatov te 
študije in neposreden prenos rezultatov na Healy 
bi bila špekulacija.
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Enostavno kot 1-2-3

Začetek je hiter in enostaven
Healy ni le izjemno praktičen in vsestranski: uporaba Healyja je prav 
tako zelo enostavna in zabavna. Le nekaj minut zatem, ko prejmete 
svoj Healy, ga lahko že uporabljate in začnete izboljševati svoje 
zdravje!

Zapestne 
elektrode

Samolepilne elektrode Naušne elektrode

Prenesite aplikacijo
Za enostavno in udobno uporabo Healyja vam 
nudimo brezplačno aplikacijo. Aplikacijo Healy 
lahko prenesete iz trgovine Google Play ali Apple 
App Store. Aplikacijo Healy namestite na svoj 
pametni telefon in sledite navodilom.

Uporaba frekvenc

Sinhronizirajte svoj Healy s svojim 
pametnim telefonom
Vključite Healy in aktivirajte povezavo Bluetooth 
svojega pametnega telefona. Sledite navodilom, ki 
so na voljo v aplikaciji Healy, in svoj pametni tele-
fon povežite s svojim Healyjem. Tako boste lahko 
dostopali do vseh možnosti svoje naprave Healy.

Zaženite frekvenčni program
Vsi razpoložljivi programi so prikazani v aplikaciji 
Healy. Izberite program, ki ga želite aktivirati. Apli-
kacija Healy vam prikaže, kako dolgo bo program 
frekvenc deloval. Zaženite program in nastavite 
želeno intenzivnost, nato pa vam Healy ponudi 
ustrezne frekvence.

Resonančna 
analiza



Paketi Healy:

Paket Healy Gold

Paket Healy celostno 
zdravje

Paket Healy celostno  
zdravje plus

Da boste lažje začeli s pravilno kombinacijo naprave in 
strani programov Healy (t. j. paketov programov), smo 
za vas pripravili več paketov Healy. Vsak paket Healy 
je sestavljen iz naprave Healy in določenega števila 
programov za specifično področje uporabe.

Seveda lahko svoji napravi Healy kadarkoli dodate še 
druge strani programov, če se vaše potrebe spreme-
nijo.

Healy Gold zajema napravo Healy, Nuno 
Nina Gold Cycle in stran programov po 
vaši izbiri.

Healy celostno zdravje zajema napravo 
Healy, Nuno Nuna Gold Cycle in 8 strani 
programov:

  Bolečina / psihizem

  Bioenergetsko ravnovesje 1

  Bioenergetsko ravnovesje 2

  Psihično ravnovesje

  Meridijani 1

  Meridijani 2

  spanje

  koža

  študije

  fitnes

  deluje

  lepota

  čakre

  Programi zaščita

Ta paket ima vse: paket Healy celostno zdravje in 
6 dodatnih strani programov, kar vam omogoča 
dostop do več kot 120 trenutno razpoložljivih 
programov Healyt.



Strani programov in programi

Program
Nuno Nina Gold Cycle

Paket Healy resonanca

Da boste lažje razumeli, kaj vse vam nudi Healy, smo funkcionalne skupine Healy razdelili na različne 
strani programov za različne vidike vašega zdravja in dobrega počutja. Vsaka stran programov vsebuje 
seznam porogramov za specifično področje uporabe.

Programi v Nuno Nina Gold Cycle dragoceno koristijo vsesploš-
nemu dobremu počutju, saj skrbijo za preventivo, okrevanje od 
negativnih vplivov, optimalno energetsko ravnovesje, čustveno 
ravnovesje, dobro počutje in sprostitev.

1. Čist
2. Skrb
3. Ravnovesje
4. Bit

5. Energija
6. Sprostitev
7. Osvoboditev

Paket Healy resonanca zajema paket Healy celostno 
zdravje plus, torej več kot 120 frekvenčnih programov 
Healy, kot tudi aplikacijo Healy za anlize z moduli Reso-
nanca in Avra.

S možnostjo analize modula Healy resonanca lahko 
zdravniki, terapevti in drugi zdravstveni delavci svojim 
pacientom priporočajo prehranska dopolnila, diete 
ipd.

Ne le profesionalci, tudi običajni uporabniki lahko to 
uporabijo za analiziranje sebe, svojih prijateljev ali 
družinskih članov. Priporočamo pa, da takšna pripo-
ročila po potrebi oblikujete skupaj z zdravnikom ali s 
terapevtom.

Modul Healy avra je še eno uporabno orodje, ki je na 
voljo v tem paketu. S pomočjo tega modula lahko ana-
lizirate trenutno energetsko stanje osebe v energets-
kem polju. Po analizi

čustvenega ozadja lahko z modulom Avra identificirate 
najboljše načine za izboljšave.

Vzorci izboljšav se lahko uporabijo v kombinaciji z dru-
gimi izdelki Healy, da uravnovesite čustvene blokade. 
Številni pacienti in terapevti

to uporabljajo dodatno k drugim terapijah.



Strani programov in programi

Stran programa
Bolečina / Duša

Celo najmanjša bolečina, če je pri-
sotna dovolj dolgo, vam lahko zagreni 

vsakodnevno življenje. Healy naj bi 
vam pomagal shajati z bolečino s čim 

manjšo količino zdravil.

Stran programa
Spanje

Le dober spanec lahko zagotovi 
zdravje in celodnevno dobro 

počutje.

Stran programa
Učenje

Ali ste v šoli ali na fakulteti: s 
pomočjo tega programa boste 

hitreje in enostavneje vpijali 
znanje.

Stran programa
Lepota

Lepota prihaja od znotraj. Ti 
programi pa jo spravijo tudi na 

površino.

Stran programa
Fitnes

Izboljšajte svoje rezultate ali pa 
le poskrbite za svoje zdravje in 
fizično kondicijo: ti programi 
vam bodo pomagali pri tem.

Stran programa
Koža

Koža je vaš največji organ, ki vas 
ščiti pred zunanjim svetom.

Stran programa
Služba

Ostanite sproščeni, bodite 
proaktivni in učinkoviti: delo 

je lahko tudi zabavno.

Stran programa
Mentalno ravnovesje
Živite življenje v ravnovesju in 

polni samozavesti. Ti programi 
so namenjeni temu, da vas pri 

tem podprejo.



Stran programa
Meridiani 1

Stimulirajte tok življenjske ener-
gije, ki povezuje vse.

Stran programa
Čakre

Okrepite svojih sedem ete-
ričnih energijskih središč.

Stran programa
Meridiani 2

Stimulirajte tok življenjske ener-
gije, ki povezuje vse.

Stran programa
Programi zaščite

Nudijo zaščito pred škodljivimi 
okoljskimi vplivi vseh vrst.

Stran programa
Bioenergetsko  
ravnovesje 1

Zdravje v vseh pogledih s 
pomočjo Bioenergetskega 

ravnovesja 1
- „komplet digitalne prve 

pomoči“.

Stran programa
Globoki ciklus

Programi so bili razviti na kliniki Uno 
Vita za celostno medicino v Oslu. Gre 
za različico Nuno Nina Gold Cycle in 
se pogosto uporablja v povezavi s 

tem programom.

Stran programa
Bioenergetsko  
ravnovesje 2

Drug del - „komplet digitalne 
prve pomoči“.

Izjava o omejitvi odgovor-
nosti: Zaradi pomanjkanja 
dokazov, kot jih zahteva 
konvencionalna medicina, 
ta ne priznava Healyja ter 
uporabe pripomočkov Healy v 
medicinske namene.



Primerjava

HEALY 
GOLD *

HEALY 
CELOSTNO 
ZDRAVJE

HEALY 
CELOSTNO 
ZDRAVJE 

PLUS

HEALY 
RESONANCA

Široka ponudba pripomočkov

Medicinska tehnologija v oblaku

Sistemski programi

Klinični programi
    

Stran programa Gold Cycle (Čist, Skrb, Energija, 
Bit, Ravnovesje, Sprostitev, Osvoboditev)

Strani programov Healy celostno zdravje 
(Strani programov Gold Cycle in Bolečina / 
Duša, Bioenergetsko ravnovesje 1 + 2, Mentalno 
ravnovesje, Meridiani 1 + 2, Spanje, Koža)

Strani programov Healy celostno zdravje plus 
(Stran programa Gold Cycle + strani programov 
Healy celostno zdravje + Učenje, Fitnes, Služba, 
Lepota, Čakre, Programi zaščite)

Healy resonanca (Strani programov Healy celostno 
zdravje plus + modul Healy resonanca + modul 
Healy avra)

* Ena stran programov po vaši izbiri

497,- € 997,- € 1.497,- € 2.497,- €



Cloud médical

Medicinski oblak Healy – vaš 
virtualni posvet

Ko uporabljate Healy, niste nikoli sami: Healy ne 
„govori“ le z vašim pametnim telefonom na kratko 
razdaljo. S pomočjo Healyja se lahko povežete tudi 
s približno 1.500 terapevti TimeWaver, ki vam lahko 
pomagajo sestaviti prilagojene programe za vaše 
težave. Te programe lahko nato s pomočjo medicins-
kega oblaka naložite neposredno v svojo aplikacijo 
Healy.

Seveda boste z zdravniki v oblaku povezani le, če to 
izrecno zahtevate in odklenete profesionalni sistem 
terapevta v svoji aplikaciji Healy, da lahko terapevt 
prenese program; enako velja za prenašanje vaših 
osebnih programov na vaš Healy.



Vse pravice pridržane. Objava – zlasti na internetu, elektronsko razmnoževanje in 
ponatis, vključno v obliki izvlečkov, je prepovedana. Izjeme mogoče le ob soglasju 
Healy World GmbH.
Viri slik: www.fotolia.com, www.istock.com, www.123rf.com Version: 02/2019 – © 
2019 Healy World GmbH

Opomba: Healy je medicinski pripomoček za zdravljenje kroničnih bolečin in 
bolečin, povezanih z fibromialgijo, mišično-skeletnimi obolenji in migreno, kot 
tudi za dodatno zdravljenje duševnih bolezni, kot so depresija, anksioznost. in s 
tem povezane motnje spanja. Druga uporaba zdravila Healy ni priznana s 
konvencionalno medicino zaradi pomanjkanja dokazov v smislu, da to pomeni.

Kot v vsakem poslu, so lahko vaši rezultati kot člana Healy različni in so odvisni od 
vaših individualnih sposobnosti, izkušenj in znanj. Ni jamstva za raven uspeha, ki 
ga lahko dosežete kot član Healy World.

Healy ni le vaš spremljevalec na poti do boljšega počutja, lahko vam tudi spremeni 
poklicno življenje.

Kot član Healy World si lahko ustvarite dodaten zaslužek ter dolgoročen pasiven dohodek.

Pridružite se nam in izkoristite pozitivna priporočila!

Na voljo so tudi privlačni programi priporočil strankam, s katerimi ste lahko deležni 
dodatnih ugodnosti.

O priložnostih za zaslužek ali programih priporočanja strankam vprašajte člana Healy 
World, ki vam je posredoval to brošuro.
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Healy – vaša priložnost!
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