
Frekvence pro život

Healy World, mezinárodní obchodní společnost skupiny 
TimeWaver, inovativní nová společnost systémů a koncepcí 
pro zdraví a pocit pohody. 
Naše společná vize: všichni lidé mají mít možnost žít 
v celistvém zdraví!

Healy World: Jedinečný modulární systém 
pro zdraví, fitness a pocit pohody.

Celistvý nápad, integrovaný koncept na více úrovních!

Tři pilíře zdraví:
strava – frekvence - pohyb

Žít kompletně zdravě 
s Healy

Frekvence pro život
Healy

Potravinové doplňky pro život  
Digitální Nutriční Aplikace

Pohyb pro život 
Healy watch

500 000
aplikací

Více než 500 000
aplikací u klientů

s využitím know-how 
TimeWaver

a Healy

2 000
terapeutů

40
zemí

Více než 2 000
terapeutů s denním 

využíváním 
TimeWaver a Healy

produkty

Ve více než 40 zemích 
se technologie 

TimeWaver
informačního pole 
úspěšně používá 



Tvůj osobní poradce pro fitness, 
pohodu a zdraví

HealAdvisor Search aplikace je inteligentní
síťový systém. Skoro pro každý problém se
najde odpovídající Healy program. Jeho
algoritmy zpracovávají požadavky a data
do optimálních výsledků, které jsou v
průběhu času stále přesnější.

Healy

Frekvence pro život
Healy je malý, ale velmi všestranný přístroj, který nabízí frekvenční programy pro všechny
oblasti života. Zprostředkovává vitalitu, pohodu, ale i fitness, a jde o lékařský produkt
pro odstranění bolesti. Podpoří tě, když jsi pod vlivem stresu.

Je ovládán z tvého chytrého telefonu Apple nebo Android pomocí aplikace Healy.
Je tak malý, že ho můžeš nosit na oblečení.

Healy nabízí přes 120 frekvenčních programů pro každou situaci, které jsou seřazeny
do smysluplných skupin, počítaje v to Zlatý cyklus se 144 000 frekvencí mezinárodního
vynálezce a vedoucího kliniky Nuno Nina.

HealAdvisor Search*

• Zlatý cyklus  Nuno Nina • Kůže • Čakry 

• Bolest / psychika • Učení • Bioenergetické vyrovnání

• Spánek • Fitness • Ochranné programy

• Mentální rovnováha • Krása

• Zaměstnání • Meridiány

Zvýšení produkce ATP až o 

500%
Zvýšení syntézy proteinů až o 

70%
Zvýšení transportu aminokyselin 

až o

40%
(Klinická ortopedie a související výzkum č. 171
listopad-prosinec 1982. Tato studie na zvířatech
se týká účinku mikroproudu a ne samotného
Healy, nýbrž základů, na nichž je postaven.
Výsledky nebyly jinými studiemi dosud potvrzeny
apřenos výsledkůdoHealy je spekulativní)

Nalepovací elektrodyUšní elektrody Náramkové elektrody

Přímý požadavek: Pokud HealAdvisor Search
nemůže okamžitě poskytnout řešení, můžete
poslat individuální požadavek odborníkům ze
sítě HealAdvisor přímo z aplikace.

*HealAdvisor Search, Digitální výživa a Healy
Watch Connector Aplikace požadují měsíční
předplatné, které se automaticky prodlužuje,
dokud není vypovězeno.



• Podporuje zdravou, vybranou stravu.
• Nachází látky, které pomohou tvému organizmu.
• Vytvoří seznam potravin, které přirozeně obsahují požadované látky.
• K lepšímu příjmu jsou jednotlivým látkám přiřazeny kmitočty rezonance.

Healy Watch

DNA** - Aplikace digitální výživy

Asistent: jednoduchý dotazník: typ tvé
stravy, netolerance a nesnášenlivost, tvé
speciální zdravotní cíle.

Vyhledání: Digitální výživová aplikace hledá
a nachází odpovídající Healy frekvenční
programy a vitalizující látky.

Nákupní list: Sestaví speciálně pro tebe
pomocí doporučení HealAdvisor Cloud
správné potraviny.

Orgánové hodiny

Tyto Healy Watch Meridiánové programy ti
nabízejí odpovídající program pro denní
dobu aktivity orgánu podle tradiční čínské
medicíny (TČM).

Kompaktní, praktické a inovativní:
Healy hodinky.

Healy hodinky
Zdravotní funkce

• Určení programů Healy

• Healy sedmidenní plán

• Dechová a meditační cvičení

• Sedavý způsob života – Vzpomínky na pohyb

• Monitorování aktivity: kroky, 
vzdálenost, kalorická spotřeba, 
aktivní čas, denní doba, GPS-
podpora   pro sledování tréninku

• 10 sportovních způsobů běhu, 
jízdy na kole,, fitness studio, 
turistika,  basketbal, fotbal, 
badminton, tenis, tanec a jóga.

• Funkce životního stylu: Posílání 
zpráv, hudba, počasí a SOS 
funkce. 

DNA měsíční předplatné - obdržíš:

Healy frekvenční programy pro 48 kombinací 
s tématy jako vlasy, výkon, váha apod.

Healy frekvenční programy pro72 doplňků 
jako vitamíny, proteiny, minerální látky 
atd.

**„DNA“ znamená „Digitální výživovou
aplikaci“ a nesmí být zaměňována s
genetickými testy, které Healy nenabízí.

Měření

Analyzování*

Frekvenční programy 
zprostředkují

rozumím tvému tělu

Healy hodinky jsou nedílnou součástí Healy
rodiny a jsou cenným přírůstkem k Healy.
Měří a hodnotí, který frekvenční program je
pro tebe v každém okamžiku ten nejlepší.

Healy hodinky měří tvůj
bioenergetický stav analýzou
BRA (Bioenergetického rytmu),
HRV (Variability srdeční
frekvence) a parametrů spánku.
Rychle a jednoduše.

Naměřená data jsou přenesena
do Heal Advisor Cloud[1] –
kvantového informačního pole.
To umožňuje najít frekvence,
které ti chybějí, aby ses uvolnil,
odboural stres a ověřil, jestli je
tvůj Fitness program úspěšný.

Díky vyhodnocení tvých
vitálních programů obdržíš
odpovídající frekvence.

[1] Vaše data jsou šifrována 4096 bity.



Upozornění: Healy je lékařský produkt k ošetření bolesti u bolestí chronických, fibromyalgie, bolestí pohybového aparátu a migrény stejně
jako k podpoře léčení psychických onemocnění jako depresí, strachů a s tím spojených poruch spánku. Všechna ostatní použití Healy nezná
školní medicína na základě chybějících důkazů vyplývajících z možností západní medicíny.

Hodinky Healy neslouží léčení, ošetření, zmírnění potíží, diagnóze nebo prevenci nemocí, ale podpoře vitality vnitřní pohody. Obsah
ukázaný v Healy Watch aplikaci neukazuje žádné lékařské diagnózy a máme je chápat jen jako doporučení. Lékařské diagnózy a ošetření
přenecháme lékařskému odbornému personálu. Stejně tak i zobrazené programy jsou jenom doporučeními. Při vzniku onemocnění musejí
být doporučení v Healy konzultována s lékařem. Také zobrazené Healy programy, látky a potraviny jsou jen doporučením, závislým na
zadaných informacích. Pokud vzniknou potravinové intolerance, alergie nebo nemoci, musí být doporučení aplikace Heal Advisor důkladně
objasněna lékařem. Zde uvedené účely jsou založeny na filozofii Healy, která ještě není kontrolovanými studiemi placeba uznána. Pokud ji
konvenční medicína nepřijme, je na spotřebiteli, zda se rozhodne ji vyzkoušet.

Healy World GmbH | Potsdamer Platz 1 | 10785 Berlin | Germany
info@healy.eu| www.healyworld.net

healy.world.international healy_world healy.world.international Healy World

Podnikatel, zakladatel úspěšného 
investičního fondu SUPERFUND 

Investor do udržitelných a 
šetrných technologií a konceptů 
veganské/vegetariánské výživy

Podnikatel v oblasti gastronomie 
(VENUSS und TIAN), oceněný
hvězdami Michelin

Majitel TimeWaver a skupiny 
Healy.

Majitel TimeWaver
a skupiny Healy, vynálezce
TimeWaver a Healy.

Studium fyziky a filozofie,
autor 25 knih., vedoucí týmu
vědců, lékařů, terapeutů a
inženýrů.

Marcus chce zpřístupnit svou
technologii s Healy všem
lidem na celém světě.

Marcus
Schmieke

Christian
Halper

Svět Healy World není jen průvodce na cestě k větší
spokojenosti a pohodě, nýbrž může změnit i tvůj život v oblasti
povolání. Jako člen Healy World můžeš dosáhnout atraktivního
výdělku, ale také si vybudovat dlouhodobý pasivní příjem.

Zapoj se a profituj
svými pozitivními doporučeními!
Také pro zákazníky Healy existují zajímavá doporučení, se kterými
můžeš využít dalších výhod. Informuj se u člena Healy World, od
kterého jsi dostal tuto brožuru o možnostech výdělku a
doporučujících programů Healy World.

Upozornění: Jako u každého podnikání se mohou tvé výsledky
jako člena Healy pohybovat a závisí na tvém individuálním
nasazení, tvých obchodním zkušenostech a znalostech produktu.
Neexistuje žádná přesná garance úspěchu, kterého můžeš jako
člen Healy dosáhnout.


