
 

 

Welkom in de Healy World 
 

Wie vindt het niet geweldig om zich gezond en goed te voelen! 
Per slot van rekening is een gezond lichaam en een gezonde 
geest waarschijnlijk het belangrijkst voor geluk en levenskwa-
liteit! 

Maar gezondheid mag je niet als vanzelfsprekend beschou-
wen, en bovendien betekent gezondheid voor iedereen iets an-
ders: ben je op zoek naar alternatieve manieren om pijntjes of 
ongemak te verbeteren? Of wil je de balans tussen je lichaam, 
geest en ziel herstellen? Meer vreugde en vitaliteit ervaren en 
je gevoel van welzijn te verbeteren? 

We hebben Healy gecreëerd om je te helpen bij het bereiken 
van deze doelen. Healy met de TimeWaver-technologie is een 
medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fi-
bromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende 
behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, 
angst en daar- mee verbonden slaapstoornissen, dat op het li-
chaam kan worden gedragen. Het apparaat is bedoeld voor het 
stimuleren van bepaalde gedeelten in je lichaam met behulp 
van individueel bepaalde frequenties. 

Healy is een hoogwaardig medisch technologieproduct, dat 
volledig in Duitsland werd ontwikkeld. Het apparaat is bedacht 
en ontworpen in samenwerking met artsen en therapeuten, ge-
baseerd op hun praktijk en ervaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kleine maar extreem veelzijdige apparaat biedt frequentie-
programma's voor alle belangrijke levensgebieden: het bevor-
dert vitaliteit, welzijn en balans! Healy biedt toepassingen die 
je helpen om in vorm te blijven en om pijn te verzachten. Het 
apparaat kan je ondersteunen in stresssituaties gedurende de 
dag, helpen om gemakkelijker te herstellen en ervoor zorgen 
dat je ‘s nachts beter slaapt. 

Healy kan je helpen bij het verhogen van je vitaliteit, kan je 
stroming van levensenergie verbeteren en kan je en erg ie re-
serves activeren. 

De toepassingen van de Healy werken in het bio-energetische 
veld van je lichaam en zijn gebaseerd op vele jaren ervaring 
van Nuno Nina en van ons netwerk van therapeuten. 

Het resultaat van al dit werk is de Healy - klein, goedkoop en 
zeer gebruiksvriendelijk! 

Je kunt dit compacte en lichte apparaat via een clip op je kle-
ding bevestigen. Healy wordt bestuurd via een smartphone-
app die je kunt downloaden. De communicatie met de Healy 
vindt plaats via een Bluetooth-verbinding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werking 
Onze cellen worden in de loop van de tijd minder effectief door 
verkeerde voeding, allerlei aandoeningen, ontstekingen en ui-
teraard veroudering. 

Om de cellen weer effectief te maken kunnen we een signaal 
toedienen met de specifieke frequentie van de betroffen cel. 

Door veel onderzoek weet Healy welke frequenties bepaalde 
cellen –en daarmee aandoeningen- ondersteunen en past deze 
toe. 

Individuele terugkoppeling 
Niet alle frequenties zijn van toepassing op ieders lichaam en 
in ieder stadium van een aandoening. Healy past de frequen-
ties één voor één toe en test welke voor dat moment het beste 
is. De behandeling wordt dan met deze effectieve frequenties 
voortgezet. Dit maakt Healy een uniek instrument! 

De energievoorziening van de betroffen cellen kan tussen 40% 
en 70% verbeteren. In de literatuur van Healy wordt dit verder 
verklaard. 

Healy, jouw kans 
Healy is niet alleen je metgezel onderweg naar meer welzijn, 
maar kan ook je leven veranderen uit professioneel oogpunt. 

Als een Healy World Member kun je een aantrekkelijk extra in-
komen opbouwen, evenals een langdurig passief inkomen. 

Sluit je bij ons aan en profiteer van je positieve aanbevelingen! 

Er bestaan ook aantrekkelijke klant aanbeveling programma's 
voor Healy-klanten om meer voordelen te ontvangen. 

Vraag het Healy World Member dat je deze brochure heeft ge-
geven naar de mogelijkheden voor verdiensten met Healy 
World of naar aanbevelingsprogramma's. 

Gezondheid • Welzijn • Balans 
 

Vrijwaring: Healy is een medisch product voor de behande-
ling van chronische pijn, fibromyalgie, skelet- pijn en mi-
graine en voor de ondersteunende behandeling van psychi-
sche aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee ver-
bonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van 
Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde 
omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aange-
toond. 



 

Uw Healy World sponsor: Kees van Zijtveld    065583800.    kees@vanzijtveld.eu   Healy info: https://www.healyworld.net/nl/partner/kvzijtveld 

 

 

Toepassing 
Healy is niet alleen zeer praktisch en veelzijdig: het gebruik van 
de Healy is ook heel gemakkelijk en plezierig. Binnen enkele 
minuten nadat jij je Healy hebt ontvangen, kun je al beginnen 
en je algemene gezondheid en welzijn verbeteren! 

App voor je smartphone 
Voor een eenvoudige en gemakkelijke bediening van Healy 
bieden we een gratis app aan. Je hoeft de app alleen maar te 
downloaden uit de Google Play Store of de Apple App Store. 
Installeer de Healy-app op je smartphone en volg de instructies 
om de Healy in te stellen. 

Healy met je smartphone synchroniseren 
Schakel je Healy in en activeer de Blue-
tooth-verbinding van je smartphone. Volg 
de instructies in de Healy-app om je tele-
foon met de Healy te verbinden. Hierna heb 
je toegang tot alle functies van je Healy. 

Jouw verbinding met de Healy 
In het algemeen is dat met polsbandjes die met de Healy ver-
binden zijn. Voor de zaken die met de psyche hebben te maken 
zijn er oorclips. Specifieke plaatsen voor bijvoorbeeld pijn of 
acupunctuur kunnen verbonden worden met ecg-plakkers op 
het lichaam. 

Een frequentieprogramma starten 
Al je programma's worden duidelijk in de Healy-app weergege-
ven. Selecteer het programma dat je wil gebruiken. De Healy-
app geeft ook aan hoe lang het frequentieprogramma gaat du-
ren. Start het programma en stel de gewenste intensiteit in, 
waarna jouw Healy je voorziet van de juiste frequenties. 

Edities 
Standaard wordt de Healy geleverd met alle toebehoren als 
polsbandjes, oorclips, plakkers en een handleiding. 

De bijbehorende programma’s zijn Gold, Deep cycle en een 
keuze uit een van de programmagroepen 

Als upgrade kan je kiezen uit twee verdere edities: 

1. Healy Holistic Health 
2. Healy Holistic Health plus 

Daar mee heb je alle 120 beschikbare behandelprogramma’s 

 

 

De analyse editie: Resonance 
De Healy Resonance Editie bevat Healy Holistic Health Plus, 
dat wil zeggen meer dan 120 Healy-frequentieprogramma's, 
plus de Healy Analysis-app met de modulen Resonance en 
Aura. 

Met de analysefunctie van de Healy Resonance-module wor-
den artsen, therapeuten en andere gezondheids- professionals 
ondersteund bij het maken van passende adviezen voor dieet-
supplementen, voeding, enz. voor hun patiënten of cliënten. 

Niet alleen professionals, maar ook indivi-
duele gebruikers kunnen deze functie ge-
bruiken om analyses voor zichzelf of voor 
familie en vrienden te maken. De analysen 
moeten echter wel door een arts worden 
gecontroleerd op eventuele aanwijzingen 
voor aanwezige aandoeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere nuttige functie in deze editie is de Healy-module 
Aura. Hiermee kan je de huidige energetische toestand in het 
energieveld van een persoon analyseren. Na een analyse van 
de emotionele achtergrond kan je geschikte manieren voor op-
timalisatie met de Aura-module aanwijzen. 

De resulterende optimalisatiepatronen kunnen worden overge-
bracht naar verschillende Healy-producten, waar- mee energe-
tische blokkades vervolgens kunnen worden gebalanceerd. 
Vele patiënten en therapeuten hebben aangegeven dat deze 
functie zeer nuttig i 


