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Pełnia zdrowia i życia 
z Healy

Certyfi kowane, przenośne urządzenie medyczne, dla



Witaj w świecie Healy!
Czy to nie piękne, czuć się dobrze we własnej 
skórze? Zdrowe ciało i zdrowa dusza to chyba 
najważniejsze dodatki do szczęścia i jakości 
życia!

Ale: Zdrowie nie jest rzeczą oczywistą. I znaczy 
ono dla każdego coś innego: Szukasz alternatyw-
nych, wspomagających rozwiązań przy zdrowot-
nych dolegliwościach lub bólach? Czy też prag-
niesz samopoznania, aby przywrócić równowagę 
między ciałem i duszą? Bardziej cieszyć się 
życiem, odczuwać większą witalność i poprawić 
samopoczucie? 

Do tych wszystkich celów stworzyliśmy Healy. 
Healy z technologią TimeWaver jest certyfiko-
wanym, przenośnym urządzeniem medycznym, 
które za pomocą indywidualnie ustalonych 
częstotliwości ma za zadanie stymulować pewne 
obszary Twojego ciała.

Ten mały multitalent ma dla wszystkich ważnych 
obszarów życia odpowiednie programy 
częstotliwościowe: Ich zadaniem jest wspomagać 
zdrowie, dobre samopoczucie i równowagę! 
Healy oferuje programy, które mają Cię utrzymać 
w dobrej kondycji i zredukować ból. Healy ma 

Cię wspierać w ciągu dnia w stresujących sytuac-
jach i ułatwiać odpoczynek, a wieczorem pomóc 
w łatwiejszym znalezieniu spokoju.

Healy powinien Ci pomóc zwiększyć witalność i 
poprawić przepływ energii życiowej, abyś mógł 
uaktywnić swoje zapasy energii.

Programy użytkowe Healy działają w bioenerge-
tycznym polu organizmu i bazują na wieloletnim 
doświadczeniu Nuno Niny i naszej sieci tera-
peutów. Potwierdzających tego badań kontro-
lowanych placebo, w sensie konwencjonalnej 
medycy, nie ma.

Na kolejnych stronach spisaliśmy dla Ciebie 
najważniejsze cechy Healy, które sprawiają, 
że jest on tak wyjątkowy. Więcej objaśnimy Ci 
chętnie osobiście. Ważne jest również, abyś sam 
wypróbował Healy!

Życzymy Ci ciekawej lektury i dużo zdro-
wia; mamy nadzieję, że wkrótce staniesz się 
członkiem szybko rozwijającej się społeczności 
użytkowników Healy!

Wskazówka: Medycyna konwencjonalna nie uznaje Healy oraz jego medycznych i innych zastosowań 
ze względu na brak dowodów w rozumieniu medycyny konwencjonalnej.



Rozwój

Marcus Schmieke Nuno Nina

Healy to wysokiej jakości produkt, opraco-
wany w Niemczech. Został on zaprojektowany 
i wykonany we współpracy z lekarzami i 
bioterapeutami, którzy wnieśli wiele cen-
nych sugestii ze swoich gabinetów i swego 
doświadczenia. 

Doświadczony zespół programistów i 
inżynierów, którzy od lat pracowali nad pro-
fesjonalnymi systemami TimeWaver, stanął 
przed ekscytującym wyzwaniem, jakim było 
umieszczenie tej zaawansowanej technologii 
w kompaktowej i łatwej w obsłudze formie. 

Opracowanie Healy, testów i przygoto-
wania do zatwierdzenia jako urządzenia 
medycznego pochłonęły znacznie więcej 
pieniędzy, czasu pracy i zasobów niż wszystkie 
urządzenia TimeWaver przed nim.

Marcus Schmieke, urodzony w roku 1966, 
jest wynalazcą i twórcą produktów Healy i 
TimeWaver. Od  lat Marcus zastanawiał się, 
jak umożliwić wszystkim ludziom korzysta-
nie z możliwości TimeWaver w kompakto-
wej i prostej formie. 

Wyobraził sobie urządzenie, z którego 
każdy człowiek może korzystać codziennie, 
które jest kompaktowe, proste i praktyczne. 
Towarzysz, który nadzoruje nasze samopoc-
zucie i może pomóc w nowatorski sposób 
zapobiegać dolegliwościom i wspierać 
zdrowie.

Nuno jest portugalskim terapeutą, kierującym 
siedmioma prywatnymi klinikami. Jest 
specjalistą w dziedzinie medycyny integ-
racyjnej i biologii komórkowej. Dzięki 
doświadczeniu z tysiącami pacjentów był w 
stanie wnieść teorie i spostrzeżenia ze swych 
badań w formie zbioru 144 000 tzw. „złotych 
częstotliwości”.

Kiedy przed laty po raz pierwszy zetknął 
się z TimeWaver, zasugerował połączenie 
technologii TimeWaver z możliwościami 
terapii częstotliwościowej, aby stworzyć coś 
większego niż tylko suma jego części.

Rezultatem naszego wysiłku jest Healy - 
urządzenie małe, niedrogie i bardzo łatwe w 
obsłudze!

Kompaktową i lekką obudowę można 
przymocować do ubrania za pomocą klipsa. 
Sterowany jest Healy przez aplikację, którą można 
pobrać na smartfona i która komunikuje się z 
Healy za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Dwóch niezwykłych ludzi. 
Dwie niezwykłe wizje.

Umysły stojące za stworzeniem Healy to 
Marcus Schmieke i Nuno Nina.
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Jeśli komórka jest zdrowa, człowiek jest zdrowy
Komórka jest najmniejszą częścią składową 
twojego ciała. Ciało składa się z organów, 
organy składają się z komórek. Każdy z nas 
ma ich około 70 miliardów, czyli 70 milionów 
milionów. W każdej komórce, podobnie jak w 
całym cały człowieku, odbywa się metabolizm: 
Woda, składniki odżywcze i tlen muszą się do 
niej dostać, metabolity muszą się wydostać. W 
komórce transport ten odbywa się przez otwory 
w jej powierzchni, tzw. błonie komórkowej.

Otwory te są otwierane i zamykane w 
razie potrzeby - działa to na bazie różnic 

napięcia we wnętrzu komórki i przestrzeni 
międzykomórkowej. Potencjał napięcia, a więc 
różnica napięcia między wnętrzem komórki a 
przestrzenią międzykomórkową, jest przy tym 
odpowiedzialny za zdrową przemianę materii w 
komórce. 

Terapia częstotliwościowa ma za zadanie 
regulować ten potencjał napięcia. To wyjaśnia, 
dlaczego dzięki terapii częstotliwościowej 
dostępna jest procedura, którą można stosować 
w wielu różnych dolegliwościach.

Zwiększenie 
produkcji ATP 
nawet o 500 %

Zwiększenie 
transportu 

aminokwasów 
nawet o 40% Zwiększenie 

syntezy białek 
nawet o 70 %

WSKAZÓWKA: Medycyna konwencjonalna nie uznaje Healy oraz jego medycznych i innych zastosowań i 
modelu napięcia w błonie komórkowej ze względu na brak dowodów w rozumieniu medycyny 
konwencjonalnej.

Według badań Ngok Cheng et al. (Clinical 
Orthopaedics and Related Research Nr 171, 
listopad-grudzień 1982.) 

Te badania odnoszą się do wpływu 
mikroprądów i nie dotyczy samego Healy, ale 
podstaw, na których się opiera. Wartości te nie 
zostały dotychczas potwierdzone przez inne 
badania, a transfer wyników do Healy ma cha-
rakter spekulatywny.

Model napięcia w błonie 
komórkowej
wg Roberta O. Beckera i Björna Nordenströma
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Elektrody uszne

Elektrody 
bransoletkowe

A działa to tak łatwo: 

Oto jak łatwo skorzystać z 
Healy
Healy jest nie tylko bardzo praktyczny i wszechstronny. Kor-
zystanie z Healy jest łatwe i sprawi Ci wiele radości. Już po 
kilku minutach od otrzymania Healy możesz zacząć robić coś 
dobrego dla swojego zdrowia!

Elektrody przylepne

Pobranie aplikacji
Dla komfortowej obsługi Healy zapewniamy bezpłatną 
aplikację. Wystarczy pobrać aplikację Healy ze Google 
Play-Store lub App-Store Apple. Zainstaluj aplikację Healy 
na smartfonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby 
skonfi gurować aplikację Healy.

Aplikacja 
częstotliwościowa

Analiza 
rezonansu

Synchronizacja ze smartfonem
Włącz Healy i uaktywnij połączenie Bluetooth swojego 
smartfona. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji Healy, 
aby połączyć smartfona z Healy. Otrzymasz w ten sposób 
dostęp do wszystkich funkcji Twojego Healy.

Uruchomić program częstotliwościowy
W aplikacji Healy wszystkie Twoje programy są przeds-
tawione w przejrzysty sposób. Wybierz odpowiedni dla 
Ciebie program. Aplikacja Healy pokaże, jak długo pro-
gram częstotliwościowy będzie działał. Uruchom program 
i ustaw żądaną intensywność. I już Healy zapewnia ci 
odpowiednie częstotliwości.

Analiza 
rezonansu



Edycje Healy

Edycja
Healy Gold

Edycja
Healy Holistic Health

Edycja
Healy Holistic Health Plus

Abyś mógł od razu zacząć od właściwej kombinacji 
Healy i grupy programów, zestawiliśmy dla 

Ciebie Edycje Healy. Każda Edycja Healy składa się z 
Twojego Healy i grupy programów dla określonego 
zakresu zastosowania. 

Oczywiście możesz później rozszerzyć Healy o 
inne grupy programów, jeśli potrzebujesz więcej 
możliwości zastosowania.

Healy Gold otrzymasz wraz ze urządzeniem 
Healy, złotym cyklem Nuno Niny oraz grupą 
programów według Twojego wyboru

Healy Holistic Health składa się z Healy, 
złotego cyklu Nuno Niny oraz 8 dalszych 
grup programów:

  Bóle / Psychika 

  Równowaga bioenergetyczna 1

  Równowaga bioenergetyczna 2

  Równowaga psychiczna

  Meridiany 1

  Meridiany 2

  Sen

  Skóra

  

  

  

  

  

  

  

  

  Nauka

  Fitness

  Praca

  Piękno

  Czakry

  Programy ochronne

  

  

  

  

  

  

Jest tu wszystko: Otrzymujesz Healy Holistic Health 
i 6 dalszych grup programów, tym samym łącznie 
ponad 120 programów Healy!



Grupy programów i programy

Grupa programów
Złoty cykl Nuno Niny

Edycja
Healy Resonance

Aby śledzić, co Healy może dla ciebie zrobić, i kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujesz, 
podzieliliśmy grupy funkcjonalne Healy na różne grupy programowe dla różnych aspektów twojego 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Każda grupa programów zawiera listę programów dla określonego 
obszaru zastosowania.

Programy ze Złotego cyklu Nuno Niny to naprawdę wszechstronne 
rozwiązania: dla wspomagania i profi laktyki, dla oczyszczenia się z 
negatywnych wpływów, dla optymalnego bilansu energetycznego, 
równowagi emocjonalnej, dobrego samopoczucia i relaksu.

1.  Tisztaság
2.  Gondozás
3.  Egyensúly
4.  Lét

5.  Energia
6.  Pihenés
7.  Elengedés

Edycja Healy Resonance zawiera Healy Holistic Health 
Plus, a więc ponad 120 programów częstotliwościowych 
Healy oraz dodatkowo aplikację analityczną Healy 
Analyse wraz z modułem rezonansu i aury.

Dzięki analizie przez moduł Resonance Healy lekarze, 
bioterapeuci i inni pracownicy służby zdrowia mogą 
po analizie rezonansu pomóc swoim pacjentom lub 
klientom dobrać, w razie potrzeby, odpowiednie suple-
menty diety, środki spożywcze itp.

Ale również „normalni” ludzie mogą przeprowadzać 
analizy dla siebie i dla swojej rodziny. Zalecamy jednak, 
aby w razie potrzeby wspomagał ich w tym lekarz lub 
terapeuta.

Kolejne przydatne narzędzie w tej edycji to moduł Aura 
do Haely. Dzięki niemu możesz analizować rzeczywisty 
stan energetyczny człowieka w polu energetycznym; 
następnie, po analizie tła emocjonalnego, możesz 
określić odpowiednie sposoby optymalizacji.

Powstałe w ten sposób wzorce optymalizacji mogą 
być używane z Healy na różnych produktach, aby 
zrównoważyć blokady emocjonalne. Dodatkowo, 
oprócz stosowania leków, korzysta z tego wielu pacjen-
tów i terapeutów.



Grupy programów i programy

Grupa programów
Bóle / Psychika

Nawet najprostszy ból może 
uczynić codzienne życie 

nieznośnym. Healy powinien 
Ci pomóc w poprawie przy 
możliwie małej ilości leków.

Grupa programów
Nauka

Czy to szkoła, czy studia: 
Powinieneś wchłaniać wiedzę 

szybciej i łatwiej.

Grupa programów
Fitness

Pełna sportowa wydajność lub 
po prostu zdrowie i sprawność: 
Tu znajdują się programy, które 

mają Cię w tym wesprzeć.

Grupa programów
Równowaga 
psychiczna

Ciesz się z życia w sposób pełny 
i zrównoważony! Te programy 

powinny ci w tym pomóc.

Grupa programów
Piękno

Piękno pochodzi z wnętrza. 
Programy Healy Beauty mają 

za zadanie wydobyć je na 
zewnątrz.

Grupa programów
Skóra

Skóra jest Twoim „opakowaniem“, 
ochroną i największym organem.

Grupa programów
Sen

Tylko ten, kto śpi dobrze i 
zdrowo, może być przez cały 

dzień świeży, wydajny i w 
dobrym nastroju.

Grupa programów
Praca

Wypoczęty, aktywny i 
wydajny: Tak praca sprawia 

przyjemność.



Grupa programów
Meridiany 1

Stymuluj przepływ energii 
życiowej, która łączy wszystko.

Grupa programów
Czakry

Wzmocnij siedem eterycznych 
centrów energii.

Grupa programów
Meridiany 2

Stymuluj przepływ energii 
życiowej, która łączy wszystko.

Grupa programów
Programy ochronne

Ochrona przed szkodli-
wymi wpływami środowiska, 

niezależnie od tego, skąd 
pochodzą.

Grupa programów
Równowaga 

bioenergetyczna 1
Wszechstronne zdrowie z grupą 

programową Równowaga bioenerge-
tyczna 1 - „cyfrowa apteczka”.

Grupa programów
Deep Cycle

Programy są wariantem i 
rozwinięciem złotego cyklu Nuno 

Niny. Są one często używane w 
połączeniu z nim.

Grupa programów
Równowaga 

bioenergetyczna 2
Grupa programów Healy Równo-
waga bioenergetyczna 2  – druga 

część „cyfrowej apteczki”.

WSKAZÓWKA: Medy-
cyna konwencjonalna nie 
uznaje Healy oraz jego 
medycznych i innych 
zastosowań ze względu 
na brak dowodów w 
rozumieniu medycyny 
konwencjonalnej.



Porównanie

HEALY 
GOLD *

HEALY 
HOLISTIC 
HEALTH

HEALY 
HOLISTIC 
HEALTH 

PLUS

HEALY 
RESONANCE

Bogate akcesoria

Technologia chmury - Medical Cloud

Programy systemowe

Programy kliniczne
    

Grupa programów Złoty cykl (Pure, Care, Energy, 
Being, Balance, Relax, Release)

Grupa programów Healy Holistic Health
(grupa programów Złoty cykl + Bóle / Równowaga 
psychiczna, Równowaga bioenergetyczna 1+2, 
Równowaga psychiczna, Meridiany 1+2, Sen, Skóra)

Grupa programów Healy Holistic Health Plus 
(grupa programów Złoty cykl + grupa programów 
Healy Holistic Health + Nauka, Fitness, Praca, Piękno, 
Czakry, Programy ochronne)

Healy Resonance (grupa programów Healy 
Holistic Health Plus + moduł Healy Resonance + 
moduł Healy Aura)

* Opcjonalnie jedna grupa programów do wyboru

497,- € 997,- € 1.497,- € 2.497,- €



Medical Cloud

Chmura Healy Medical Cloud 
Twoja „wirtualna konsultacja“
Podczas korzystania z Healy nie jesteś sam: Healy nie 
tylko „rozmawia” z bliskiej odległości z Twoim smart-
fonem. Możesz przez niego również połączyć się z 
około 1500 terapeutami TimeWaver i zlecić im sper-
sonalizowanie zestawu programów, dostosowanego 
do Twoich dolegliwości. Mogą być one następnie 
natychmiast przesłane za pośrednictwem Medical 
Cloud bezpośrednio do aplikacji Healy. 

Oczywiście połączenie z lekarzami Medical Cloud 
nastąpi wyłącznie na Twoje wyraźne życzenie, i po 
zwolnieniu transmisji programu z „dużego” systemu 
terapeuty w aplikacji Healy; to samo dotyczy pobier-
ania osobistych programów do Twojego Healy.
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Wskazówka: Medycyna konwencjonalna nie uznaje Healy oraz jego medyc-
znych i innych zastosowań ze względu na brak dowodów w rozumieniu 
medycyny konwencjonalnej. 

Podobnie jak w przypadku każdej firmy, wyniki Healy World Member mogą się 
różnić w zależności od indywidualnego zaangażowania, doświadczenia bizneso-
wego i fachowej wiedzy. Nie ma gwarancji co do sukcesu, który możesz osiągnąć 
jako Healy Member.

Healy jest nie tylko towarzyszem na drodze do lepszego samopoczucia, ale może również 
zmienić twoje życie z perspektywy zawodowej.

Jako Healy World Member możesz zbudować atrakcyjny dodatkowy zarobek, ale także 
długoterminowy pasywny dochód.

Dołącz do nas i korzystaj z pozytywnych rekomendacji!

Istnieją również atrakcyjne programy polecające dla klientów Healy, dzięki którym możesz 
uzyskać więcej korzyści.

Informację na temat możliwości zarobku oraz programów polecających uzyskasz u członka 
Healy World, od którego otrzymałeś niniejszą broszurę.

Healy – Twoja szansa!


