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HEALY GOLD

€ 451,06

Cykl złoty

Healy Gold

1

2

Oczyszczanie

Pielęgnacja

Doskonały początkowy program dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają
korzystać z Healy. Program ten wspomaga regenerację i oczyszczanie pola
informacyjnego organizmu z wielu bioenergetycznych czynników i innych
negatywnych oddziaływań środowiska.
Osłabione pole energetyczne organizmu jest przyczyną wielu ostrych i
przewlekłych dolegliwości. Wzmocnij swoje pole energetyczne dzięki
odpowiednim ćwiczeniom, zdrowej diecie i czystej wodzie. Nazwa programu
oznacza „opiekowanie się”, czyli innymi słowy zapobieganie licznym
schorzeniom bioenergetycznym.

3

Balans

Niczym niezachwiana równowaga różnych funkcji organizmu jest bardzo
ważna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Nazwa programu
nawiązuje do równowagi bioenergetycznej nerek, krążenia, systemu
limfatycznego i hormonów. To idealny program dla wszystkich, którzy chcą
dogłębnie poprawić równowagę bioenergetyczną pola energetycznego
organizmu. Synchronizuje współdziałanie półkul mózgowych.

4

Istota

Program „Istota” jest dla duszy tym, czym program „Równowaga” jest dla
ciała. Jego celem jest odzyskanie równowagi emocjonalnej.

Energia

Wydajność wymaga wsparcia. Nieistotne, czy jesteś doskonale
wytrenowanym atletą biorącym udział w zawodach, zestresowanym
kierownikiem czy też zajętą matką, program „Energia” pomoże Ci poradzić
sobie z problemami zdrowotnymi przy wykorzystaniu bioenergii.

Relaks

Relaks oznacza rozluźniający efekt działający odstresowująco. Stres często jest
przyczyną nadkwasowości i zaburzeń równowagi w organizmie. Zgodnie z
naszą wiedzą, wiele chorób powodowanych jest ciągłym stresem.
Nowoczesny styl życia uniemożliwia wielu z nas wyzbycie się codziennych
zmartwień i problemów, co naszym zdaniem jest niezbędne, aby się
zregenerować.

Ulga

Istnieje wiele różnych przyczyn bólu. Może być on na przykład objawem
nadkwasowości w tkankach. Healy oferuje program Złoty Cykl „Uwolnienie”
autorstwa Nuno Nina, który możesz stosować alternatywnie lub jako dodatek
do klasycznych terapii przeciwbólowych. W programie tym pracujesz
systemowo w polu bioenergetycznym swojego ciała, bez względu na to, gdzie
w organizmie zlokalizowany jest ból.

5

6

7

Przy zakupie HEALY GOLD, koniecznie wybierz GRATIS dodatkową,
dowolną GRUPĘ PROGRAMÓW - PROMOCJA !!!

DODATKOWO OTRZYMUJESZ:

Bioenergetic Support

Healy Gold
1

developed by EDUSOL

Bioenergetic Bost

Ochrona przed znanymi wirusami grypy i przed korona-wirusami
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DODATKOWO po 14 dniach od daty dostawy OTRZYMUJESZ:
Healy Gold

Głęboki cykl

1

Pierwsza aplikacja

Stymulowanie nerek i płuc wzmocnioną energią. Zmniejszenie nadwrażliwości
organów. Zwiększa równowagę wewnętrzną.

2

Druga aplikacja

Intensywne działanie na nerki, płuca i organy współpracujące. Stymulowanie
poprawności działania i harmonizowanie organów.

3

Trzecia aplikacja

Regulacja organów: wątroba, serce, płuca. Mocne działanie energetyczne dla
równowagi wzajemnej organów. Wzmocnienie życia.

4

Oddech życia

Energetyzowanie płuc i narządów współpracujących. Zmniejszenie poczucia
słabości i depresji. Zwiekszenie sprawności oddechowej.

5

Oczyszczenie

Całkowita energetyczna detoksykacja układów, takich jak nerki, płuca,
wątroba, układ trawienny, limfa i krążenie. Poczucie czystości.

6

Trawienie

Przy wszelkich problemach z trawieniem. Wspiera działanie nerek oraz
stymulowanie oczu. Zmniejsza poczucie stresu i złego samopoczucia.

7

Wzmocnienie
fundamentalne

8

Swobodne krążenie

9

Regeneracja

Energicznie odnawia komórki po urazach i obrażeniach. Regeneruje kości,
skórę, ścięgna, naczynia, nerwy, mięśnie i DNA. Po wysiłku.

10

Nerka żeńska

Intensywne wspomaganie nerek i narządów płciowych u kobiet.
W stanach przewlekłych reguluje poziom elektrolitów, wartości pH …

11

Nerka męska

Intensywne wspomaganie nerek i narządów płciowych u mężczyzn.
W stanach przewlekłych reguluje poziom elektrolitów, wartości pH …

12

Wewnętrzny spokój

developed by EDUSOL

Wspiera funkcje na poziomie mentalnym. Wprowadza prawidłowe wzorce
emocjonalne i stymulując procesy biochemiczne.
Energicznie wspiera krążenie i zaopatrzenie komórek w tlen. Rozluźnia
mięśnie oraz porawia ruch w całym organizmie.

Przyczynia się do poprawy spokoju wewnętrznego, równowagi emocjonalnej i
duchowej. Stabilizuje wewnętrzną spójność.
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Healy Holistic Health

904,85

wszystkie programy poprzednie oraz
€

97,16
1

Chroniczny ból

2

Ulga w przewlekłym bólu poprzez OUN (ośrodkowy układ nerwowy)

Chroniczny ból pleców Miejscowa ulga w przewlekłym bólu pleców
Miejscowy ból
zębów/szczęki

3
4

Miejscowe wspomagające leczenie bólu w okolicy ust

Miejscowy ból stawów Miejscowa ulga w bólu stawów

5

Migrena

6

Bezsenność

7

Depresja

8

Lęk

€

Bóle / Psychika

Healy Holistic Health

217,06
1

Healy Holistic Health

Czaszkowa (po stronie głowy) terapia migreny
Wspomagające leczenie problemów ze snem za pośrednictwem OUN
Wspomagające leczenie uczucia przygnębienia za pośrednictwem OUN
Zmniejszenie uczucia niepokoju za pośrednictwem OUN

Równowaga bioenergetyczna 1

Układ odpornościowy Aktywacja bioenergetycznego systemu obronnego organizmu

2

Przeziębienie

3

Alergie

4

Oczy

5

Hormony

6

Jelito

Bioenergetyczna stymulacja funkcjonowania jelit

7

Nerwy

Bioenergetyczna regulacja układu nerwowego

8

Mobilność

9

Układ krążenia

10

Potencja

11

Menopauza

12

Bioenergetyczne ukojenie błon śluzowych
Równoważenie bioenergetyczne pomagające złagodzić reakcje alergiczne
Energetyczne równoważenie zdolności widzenia
Bioenergetyczne równoważenie układu hormonalnego

Bioenergetyczna mobilizacja stawów
Bioenergetyczna stymulacja zaopatrzenia organizmu w energię
Bioenergetyczna stymulacja narządów płciowych
Bioenergetyczna regulacja równowagi hormonalnej

Menstruacja lokalnie Lokalna relaksacja podbrzusza
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Grupy Programy i Ceny PL Healy World
Healy Holistic Health

Równowaga bioenergetyczna 2

1

Żołądek-jelita

Energetyczne równoważenie przewodu pokarmowego

2

Bakterie

Równoważenie bioenergetycznego systemu obronnego

3

Migdałki

Energetyczne równoważenie układu odpornościowego w przypadkach infekcji

4

Funkcja wątroby

Bioenergetyczne wspomaganie metabolizmu wątroby

5

Nietolerancje

Bioenergetyczne wspomaganie tolerancji pokarmowej

6

Toksyny

7

Głowa

8

Prostata

9

Funkcja płuc

Bioenergetyczna optymalizacja czynności płuc

10

Tarczyca

Bioenergetyczna regulacja czynności tarczycy

11

Stawy/kości

12

Rwa kulszowa
miejscowa

€

102,32

Bioenergetyczna stymulacja procesów wydalania z organizmu
Bioenergetyczna redukcja napięć
Energetyczne wsparcie gruczołu krokowego

Bioenergetyczne stymulowanie wydalania metabolitów
Lokalna stymulacja obszaru nerwu kulszowego

Równowaga psychiczna

Healy Holistic Health

1

Wewnętrzna siła syst. Energetyczne wspomaganie pewności siebie w razie uczucia niepokoju

2

Dobre samopoczucie Energetyczne równoważenie blokad emocjonalnych
Dobre samopoczucie
syst.
Zadowolenie
systemowe
Intensywne
zadowolenie

3
4
5

Energetyczna aktywacja pewności siebie w razie uczucia przygnębienia
Energetyczne równoważenie wewnętrznej świadomości swojego ja, aby
uniknąć uzależniających i kompensacyjnych zachowań
Wspiera wewnętrzną równowagę poprzez stymulację czaszki, aby wspomóc
regenerację po uzależnieniu od nikotyny

6

Wewnętrzna jedność „Energetyczna reorganizacja poczucia psychicznej całości”

7

Dobrostan duchowy

Równoważenie energetyczne, aby wspierać unikanie kompulsywnych
zachowań

8

Zaawansowana
równowaga psychiczna

Wspiera równowagę psychiczną poprzez stymulację nerwów czaszki

€

126,10

Meridiany 1

Healy Holistic Health

1

Meridiany alergii

2

Tkanka łączna

3

Pęcherz

4

Jelito grube

Harmonizacja pola energetycznego jelita grubego

5

Jelito cienkie

Harmonizacja kontroli energii jelita cienkiego

6

Odczulenie energetyczne przepływu energii
Regulacja energii tkanki łącznej
Regulacja kontroli energii pęcherza

Degeneracja tłuszczu Energetyczna regulacja pobierania komórek

7

Woreczek żółciowy

8

Stawy

Energetyczne równoważenie mobilności

9

Skóra

Bioenergetyczne wspomaganie ścieżek energetycznych skóry

10

Serce

Bioenergetyczna stymulacja serca

developed by EDUSOL

Energetyczna regulacja trawienia
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126,10

Meridiany 2

Healy Holistic Health

1

Balans hormonalny

2

Krążenie

Energetyczna regulacja krążenia

3

Wątroba

Energetyczna regulacja metabolizmu

4

Płuca

5

Układ limfatyczny

6

Żołądek

7

Śledziona / trzustka

Stymulacja pola energetycznego śledziony i trzustki

8

Meridiany nerwów

Energetyczna harmonizacja funkcji nerwów

9

Nerka

10

Meridiany organów

€

55,82

Energetyczne równoważenie hormonów

Energetyczne równoważenie układu oddechowego
Energetyczna regulacja układu limfatycznego
Energetyczna harmonizacja funkcji żołądka

Kontrola energii bilansu płynów
Harmonizacja przepływu energii narządów

Sen

Healy Holistic Health

/ (Praca w HHHP - 7)

8

Sen syst.

Bioenergetycznie zoptymalizowane przejście w stan delta (głęboki sen)

9

Odpoczynek w łóżku

Bioenergetyczne wspomaganie funkcji przywspółczulnych (regeneracja, relaksacja)

10

Zrównoważony sen

Bioenergetyczne równoważenie fazy głębokiego snu

11

Mały przepływ

Aktywacja bioenergetyczna poprzez ruch jonowy w organizmie

Healy Holistic Health

Skóra

7

Wsparcie ran syst.

Bioenergetyczna stymulacja metabolizmu komórkowego

8

Wsparcie ran lokalnie

9

Trądzik syst.

10

Blizny lokalnie

11

Blizny syst.

€

77,53

developed by EDUSOL

/ (Piękno w HHHP - 6)

Wspiera komórki poprzez lokalną stymulację
Bioenergetyczne wspomaganie transportu toksyn
Lokalna stymulacja tkanki bliznowatej
Równoważenie pól interferencji energetycznej w bliznach
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Healy Holistic Health PLUS

€ 1 358,62

wszystkie programy poprzednie oraz
€

99,22

Healy Holistic Health
PLUS

Nauka

1

Uczenie się syst.

2

Nauka ostra

3

Pamięć

4

Koncentracja syst.

Bioenergetyczna optymalizacja zaopatrzenia w tlen

5

Koncentracja ostra

Wspomaga koncentrację poprzez stymulację czaszki

6

Egzamin syst.

Wsparcie przed egzaminami poprzez stymulację czaszki

7

Egzamin ostry

Energiczne równoważenie lęku przed testami

8

Stres syst.

Równowaga umysłowa i bioenergetyczna stymulacja mocy twórczej

9

Stres ostry

Wspomaga poprawę nastroju poprzez stymulację czaszki

€

100,26

Bioenergetyczna aktywacja ośrodkowego układu nerwowego.
Wspiera naukę poprzez stymulację czaszki
Energetyczna stymulacja metabolizmu mózgu

Healy Holistic Health
PLUS

Fitness

1

Waga ciała

2

Mięśnie

Bioenergetyczna optymalizacja regeneracji komórek

3

Krążenie

Bioenergetyczne wspomaganie ukrwienia sprzyjającego metabolizmowi

4

Wydolność organizmu

5

Siła

6

Wytrzymałość

7

Regeneracja

8

Głęboka relaksacja

€

84,76

Energetyczna aktywacja energii życiowej
Bioenergetyczna aktywacja układu mięśniowo-szkieletowego
Bioenergetyczna optymalizacja wytrzymałości
Bioenergetyczna stymulacja witalności
Bioenergetyczna optymalizacja fazy relaksacji

Healy Holistic Health
PLUS

1

Aktywacja

2

Pozytywne myśli

3

Bioenergetyczna stymulacja narządów eliminujących produkty przemiany materii

Praca / Sen
Bioenergetyczna stymulacja jasności umysłu
Energetyczne zorientowanie na pozytywne myśli

Równowaga nerwów Bioenergetyczne wspomaganie stanu beta

4

Zmęczenie

5

Wyczerpanie syst.

Bioenergetyczne równoważenie hormonów nadnerczy

6

Wyczerpanie ostre

Wspomaga odporność na stres poprzez stymulację czaszki

7

Ekstremalny stres

Bioenergetyczne wsparcie równowagi psychicznej i fizycznej

8

Sen syst.

9

Odpoczynek w łóżku

Bioenergetyczne wspomaganie funkcji przywspółczulnych (regeneracja, relaksacja)

10

Zrównoważony sen

Bioenergetyczne równoważenie fazy głębokiego snu

11

Mały przepływ

developed by EDUSOL

Energetyczna redukcja stresorów

Bioenergetycznie zoptymalizowane przejście w stan delta (głęboki sen)

Aktywacja bioenergetyczna poprzez ruch jonowy w organizmie
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97,16

Healy Holistic Health
PLUS

Piękno / Skóra

1

Uroda wewnętrzna

2

Włosy

Bioenergetyczne wsparcie organelli komórkowych (tj. „narządów”
w komórce)

3

Skóra

Bioenergetyczna stymulacja mieszków

4

Wspieranie spójności i ekspresji pola energetycznego

Poroces starzenia się Bioenergetyczne wspomaganie naskórka

5

Paznokcie

6

Elastyczność skóry

Bioenergetyczne wspomaganie układu limfatycznego

7

Wsparcie ran syst.

Bioenergetyczna stymulacja metabolizmu komórkowego

8

Wsparcie ran lokalnie

9

Trądzik syst.

10

Blizny lokalnie

11

Blizny syst.

€

87,86

Bioenergetyczna stymulacja łożyska paznokcia

Wspiera komórki poprzez lokalną stymulację
Bioenergetyczne wspomaganie transportu toksyn
Lokalna stymulacja tkanki bliznowatej
Równoważenie pól interferencji energetycznej w bliznach

Healy Holistic Health
PLUS

Czakry

1

Czakra korony

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry korony i połączenia z wyższą jaźnią

2

Czakra III oka

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry trzeciego oka i wzmocnienie intuicji

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry gardła i wspomaganie konstruktywnej
komunikacji
Energetyczna harmonizacja aspektów czakry serca i stymulacja zrównoważonej
Czakra serca
empatii
Energetyczna harmonizacja aspektów czakry splotu słonecznego i wzmocnienie
Czakra splotu słonecznego
pewności siebie

3

Czakra gardła

4
5
6

Czakra sakralna

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry sakralnej i pobudzanie kreatywności

7

Czakra korzenia

Energetyczna harmonizacja aspektów czakry korzenia i aktywacja podstawowego
zaufania

€

100,26

Healy Holistic Health
PLUS

Programy ochronne

1

Ochrona ogólna

2

Nadczułość
elektromagnetyczna

3

Komórka

Bioenergetyczne wzmocnienie komórki

4

Umysł
Mentalna

Energetyczne wspomaganie zdolności jasnej percepcji

5

Sen

6

Geopatia

7

Aura

8

Planety

developed by EDUSOL

Ekranowanie energetyczne
Energetyczne równoważenie tolerancji na tzw. "elektrosmog"

Energetyczna ochrona podczas snu
Energetyczna redukcja wrażliwości na pola interferencyjne
Energetyczna ochrona przed wpływami zewnętrznymi
Harmonizacja wpływów planet
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Healy Resonance

€ 2 266,19

wszystkie programy poprzednie oraz
Analiza przepływu energii w organizmie oraz automatyczna regulacja do
prawidłowych wartości energetycznych. Zalecenia terapeutyczne:

1

CZAKRY [7]

Głęboka analiza w 12 wymiarach, które określił Burkhard Heaim. Pole
informacyjne zawiera w sobie wzorce wszystkich procesów fizycznych i
mentalnych wpisanych przez naturę i ich ciągłe zmiany. Przez analizę
podświadomości zbiorowej zawierającej informacje od początku każdego
życia, określa sposób postępowania. Przez głęboką analizę pola
morfogenetycznego wskazuje drogę i cel działania - Listy optymalizacji.
Systematyczne stosowanie Healy Resonance ocenia zakres poprawy i efekt
postępu w rozwoju osobowości.
ANALIZA rezonansem potrzeb organizmu - Remedia Homeopatyczne
Odżywianie częstotliwościami (razem około 400 częstotliwości)
Automatyczne wysycanie częstotliwościami najbardziej potrzebnymi:

1
2
3

Bach Flower Remedies Oryginalne kwiatowe receptury wynalezione przez Edwarda Bacha, które
[39]
tonizują napięcia psychiczne i chroni przed skutkami silnego stresu
Pierwszorzędowe sekwencje aminokwasowe identyczne z naturalnym
ludzkimi hormonami. Odżywcze związki organiczne
Naturalne surowce lecznicze stosowane do sporządzania leków; dzielą się one
Materia Medica [42] na: roślinne surowce lecznicze, zwierzęce surowce lecznicze, surowce
mineralne stosowane w lecznictwie - minerały i skały
Amino acid [76]

Australian Bush
Flowers [68]

australijskie esencje kwiatowe Busha, katalizatory, które uwolnią Twój pełny
potencjał, rozwiążą negatywne przekonania i zapewnią dobre zdrowie
emocjonalne i dobre samopoczucie

Alaskan Gem Elixirs
[48]

Eliksiry klejnotów - kamieni, pomagają nam w pełni zakotwiczyć i uosabiać
zmiany w świadomości, które są katalizowane przez użycie ich esencji. Eliksiry
kamieni - klejnotów, stabilizują i restrukturyzują nasz system energetyczny,
aby nasze ciało fizyczne mogło zachować równowagę w miarę wzrostu i
ekspansji świadomości w nas

I-Ching [64]

I-Ching nie wskazuje w sposób jasny przyszłości, ale udziela wielu wskazówek
i sugestii dotyczących rozwiązywania problemów i radzenia sobie w różnych
sytuacjach. Tylko od woli, skupienia i zaangażowania osoby czytającej
wskazania zależy to, czy odnajdzie informacje jakich poszukuje. Księga Yijing
powstała około XI w. p.n.e.

4

5

6

7

Sole mineralne Schuesslera - inne określenia: biochemiczne sole komórkowe;
Schuessler Saltz [27] sole tkankowe lub sole komórkowe, zasady skutecznego leczenia opracowane
przez Wilhelma Schuesslera w XIX wieku

Automatyczna analiza wszyskich programów Healy, dla określenia
Grup i Programów najbardziej potrzebnych dla regeneracji,
rewitalizacji - odnowy biologicznej organizmu:
1

Wskazanie najbardziej potrzebnych grup programów dla regeneracji
Grupy programów [16] organizmu. Czym wyższa wartość procentowa, tym wyższe zapotrzebowanie
na zastosowanie określonej grupy programów

2
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Programy Healy
[120]

Wskazanie najbardziej potrzebnych programów z poszczególnych grup, dla
terapii codziennych, okresowych, specjalnego przeznaczenia lub z powodu
gwałtownych i niespodziewanych zmian w organizmie
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30%

30%

40%

36%

33%

30%

PROWIZJE

*średni kurs kupna EUR na dzień:

Healy Gold**
Healy Holistic Health**
Healy Holistic Health Plus**
Healy Resonance**
Healy Watch
DNSC Bundle (Watch + 3 m-ce)

PRODUKT

CENNIK Healy World*

2020-07-12

4,60 PLN/EUR*

CENA EUR Cena z VAT PL PUNKTY
/EUR
8%** +wysyłka
netto
250
€ 417,65
2 140 zł
500
€ 837,82
4 227 zł
750
€ 1 257,98
6 315 zł
1250
€ 2 098,32
10 490 zł
150
€ 190,00
1 149 zł
350
€ 450,00
2 620 zł
HealAdvisor Digital Nutrition
HealAdvisor Search
Heal Watch Connector
Watch Connect Bundle (3 m-ce)
Upgrade Gold-Holistic
Upgrade Gold-Holistic Plus
Upgrade Holistic Plus-Resonance

PRODUKT

CENA EUR
netto
84,00
€
29,00
€
19,00
€
€ 220,00
€ 459,66
€ 921,85
€ 921,85

475 zł
164 zł
108 zł
1 245 zł
2 601 zł
5 216 zł
5 216 zł

Cena z VAT PL
23%, upgrades

500

500

250

150

12

20

50

PUNKTY
/EUR

2020-07-12
Grupy Programy i Ceny PL Healy World
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