
Digital Lifestyle Wearable
• Automatische gesynchroniseerd 

met de app
• Controleert binnenkomende 

berichten: 
oproepen, SMS, WhatsApp, 
WeChat, Facebook en meer

• Vibratiealarm
• Bediening muziekspeler
• Weerbericht
• Telefoon zoeken
• Timer
• SOS-functie

De Healy Watch
Ken je lichaam

De Healy Watch Connector*-module vindt de juiste IMF-
programma's voor harmonisatie van jouw bio-energetische 
veld! Levert een uitgebreid 7-daags toepassingsschema om de 
harmonisatie van het bio-energetische veld van jouw lichaam elke 
dag te ondersteunen.

De Connector module

De balans vinden tussen
lichaam, geest en ziel
Vind geschikte Healy geïndividualiseerde 
microstroom frequentieprogramma's (IMF)

• Healy Watch en Healy - een systeem met gesloten 
terugkoppeling voor jouw lichaam en geest

• Compact, praktisch en innovatief

• Vindt de balans tussen lichaam | geest | ziel

• Vindt de juiste Healy IMF-programma's voor harmonisatie van 
jouw bio-energetische veld

• Bediening via de Healy Watch-App, verbonden via Bluetooth

• Toonaangevende technologie voor beweging | sport | slaap | 
ademhaling

• Kan worden gebruikt met of zonder Healy

Meten
• De Healy Watch meet je bio-energetische status door middel 

van BRA (bio-energetische-ritmeanalyse), en de analyse 
van HRV (hartslagvariabiliteit) en slaapparameters. Snel en 
gemakkelijk. 

Analyseren
• De Healy Watch Connector-module* kan die meetgegevens 

analyseren om de frequenties te vinden die je helpen te 
ontspannen, stress te verminderen en je fi tnessdoelen te 
ondersteunen.

Frequentieprogramma's bepalen
• Deze analyses leiden tot de keuze van de best 

passende Healy geïndividualiseerde microstroom 
frequentieprogramma's (IMF) om de harmonisatie van je 
bio-energetische veld te ondersteunen.

• Pas deze frequentieprogramma's toe via jouw Healy.
• Met de Healy Watch kun je de status van je bio-energetische 

veld volgen.
• Zoek nieuwe IMF-programma's voor de volgende toepassing.
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Aantekeningen: Healy Watch is bedoeld als onder-
steuning voor vitaliteit en welbevinden en is geen 
vervanging voor medisch advies, dat alleen door 
medische professionals mag worden gegeven. De fy-
siologische metingen die op de Healy Watch en in de 
Healy Watch-app worden weergegeven, zijn bedoeld 
om je te helpen bij het ontwikkelen van gezondere 
gewoonten en bij het bereiken van je fi tness- en 
wellness-doelen, je te begeleiden bij het gebruik 
van beschikbare programma's in jouw Healy en om 
je te waarschuwen dat je wellicht een afspraak bij 
een zorgverlener moet maken. De Healy geïndivi-
dualiseerde microstroom frequentieprogramma's 
zijn uitsluitend bedoeld voor harmonisatie van het 

bio-energetische veld. Er wordt niet beweerd dat 
met de meetwaarden van de Healy Watch of Healy 
Watch-app de aan- of afwezigheid van medische 
aandoeningen wordt gediagnosticeerd.

Zoals bij elke vorm van zaken doen, kunnen jouw 
resultaten als Healy Member variëren, op basis 
van jouw individuele capaciteiten, onderneming-
servaring en kennis. Er bestaan geen garanties 
voor het succesniveau dat je kunt behalen als een 
Healy World Member. Hoewel Healy World ernaar 
streeft om de informatie op deze pagina's actueel te 
houden, wordt er geen garantie gegeven aangaan-
de de juistheid, geschiktheid of actualiteit van de 

informatie. Healy World is niet verantwoordelijk voor 
eventueel verlies of eventuele schade als gevolg van 
het gebruik van de informatie op deze pagina's. Alle 
informatie wordt aangeboden zoals deze in werke-
lijkheid is (“as is”) en de verantwoordelijkheid voor de 
interpretatie en het gebruik ervan ligt uitsluitend bij 
de gebruiker.

*Vereist maandabonnement. Je abonnement wordt 
maandelijks automatisch verlengd. Je kunt het abon-
nement opzeggen vóór de datum van verlenging om 
te voorkomen dat het abonnementsgeld voor de 
komende maand wordt afgeboekt.

HealAdvisor Cloud

Jouw persoonlijke 
verbinding
Een geïntegreerd systeem voor welbevinden, fi tness 
en vitaliteit. Veel meer dan de optelsom van zijn 
onderdelen.

• Een holistisch idee, een geïntegreerd 
concept dat op meerdere niveaus 
werkt.

• Een gemeenschappelijke inspanning 
van mensen, hardware, software, 
groepsintelligentie, ideeën en 
diensten.

• Het beste van alles dat moderne 
technologie en onderzoek te bieden 
hebben.

• Toegang tot aanbevelingen van het 
HealAdvisor geïndividualiseerde 
microstroom frequentieprogramma 
(IMF)

Database met experts

DB
Artifi cial Intelligence

AI

Gepersonaliseerde frequentieprogramma's

(IMF)

Watch Connector
-module*

Healy Watch-app Healy Watch

Digital Nutrition*
HealAdvisor Search*

HealAdvisor-app Healy

Resonantieanalyse
Aura Analyse

HealAdvisor Analyse App

Interesse in een zakelijke kans met Healy World?
Help anderen aan meer welbevinden, terwijl jijzelf succesvol wordt!

Healy International B.V. | www.healyworld.net
Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands 

Meedoen 
met Healy 

World: 


