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Marcus Schmieke

• A TimeWaver és a Healy alapítója és feltalálója

• Fizikát és filozófiát tanult

• 25 könyv szerzője, melyeket 10 nyelvre fordítottak le

• A tudatot kutató IACR és ECR intézetek alapítója

• Nemzetközi integrált tudományos és orvosi konferenciák előadója

• Technológiáját minden ember számára hozzáférhetővé akarja 
tenni

• Tudósokból, orvosokból, terapeutákból és mérnökökből álló 
nemzetközi csapattal dolgozik

Kutató és filozófus



Nuno Nina

• Az integratív orvoslás szakértője

• Kórházigazgató, terapeuta és sejtbiológia-szakértő

• A 144 000 aranyfrekvencia kifejlesztője

• Az elmúlt 15 évben világszerte több ezer beteget kezelt 
sikeresen

Healy World



Dirc Zahlmann

Több mint 25 év tapasztalattal 
rendelkezik, 10 év alatt világszerte 

több mint 400 sikeres projektet 
bonyolított le

Christian Halper

Vállalkozó 
A SUPERFFUND hedge fund (fedezeti alap) 

alapítója
Fenntartható technológiák befektetője

Healy World



Fejlesztési központ
a Kränzlin kastélyban (2010 óta) A berlini iroda

• Nemzetközi irodák Berlinben és Wiesbadenben, 
K+F központ a Kränzlin kastélyban (Berlin mellett)

• Több mint 12 év frekvenciaterápiás tapasztalat a 
vállalatcsoporton belül

• Orvosok, tudósok és mérnökök szakértelme 
alapján kifejlesztett technológia

A Healy World olyan új 
frekvenciaterápiás rendszereket és 
koncepciókat fejleszt, amelyek 
javítják az egészségi állapotot és a 
hozzájárulnak a jó közérzethez.

HEALY WORLD

Wiesbadeni iroda

Healy World



Digitális 

Táplálkozás 

Alkalmazás (DNA)

Healy Healy Watch

Táplálkozás az Életednek Frekvenciák az életednek Mozgás az Életednek

HealAdvisor

HealAdvisor – a három pillér

Táplálkozás - Frekvenciák - Mozgás 





A személyes egészségkapcsolatod

Az egyedülálló moduláris rendszer 
az egészség, a fittség és az életerő 
érdekében

Átfogó elgondolás, integrált koncepció 
több szinten.

Emberek, berendezések, szoftverek, 
pezsgő intelligencia, ötletek 
és szolgáltatások együttműködése.

A modern technológia és kutatás 
legjava.

HealAdvisor



A mestervezérlő központ
Az egészség, a fittség és az életerő három pillérének koordinálása.

A HealAdvisor app



HEALY: ÍGY MŰKÖDIK



A Healy a krónikus fájdalom, izomkeményedés, vázrendszer fájdalmai és migrén kezelésére, valamint az elme 

betegségeinek – például depresszió, szorongás és kapcsolódó alvászavarok – támogató kezelésére szolgáló 

orvostechnikai eszköz. A Healy összes többi alkalmazását nem ismeri el a hagyományos orvoslás a 

hagyományos orvostudomány fogalmai szerinti bizonyítékok hiányában.

A Healy Watch eszköznek nem szándéka betegség kezelése, gyógyítása, csillapítása, diagnosztizálása vagy 

megelőzése, 

hanem a vitalitás és a jó közérzet támogatása. A Healy Watch app által megjelenített tartalom nem képez orvosi 

diagnózist és csak ajánlásnak tekintendő. Az orvosi diagnózis és kezelés kizárólag egészségügyi szakemberek 

hatásköre. A megjelenített Healy programok csak ajánlások. Betegségek esetén a Healy Watch app ajánlásait 

orvosnak kell értékelnie.

A HealAdvisor app által megjelenített tartalom nem képez orvosi diagnózist és csak ajánlásnak tekintendő. Az 

orvosi diagnózis és kezelés kizárólag egészségügyi szakemberek hatásköre. A megjelenített Healy programok, 

anyagok és élelmiszerek csak a felhasználó által megadott adatoktól függő ajánlások. Ételérzékenységek, 

allergiák, összeférhetetlenségek vagy betegségek esetén a HealyAdvisor app ajánlásait orvosnak kell értékelnie.

Jognyilatkozat



Healy World

HOLISZTIKUSAN 

EGÉSZSÉGES 

ÉLET 

A 

HEALY-VEL!

• A mögötte álló emberek

• Így működik

• Hogyan javítja az 
életminőséget a Healy



Meggyőző tények és számok

500 000 ALKALMAZÁS

A TimeWaver és a Healy 
technológiáját és know-how-ját 
több mint 500 000 alkalommal 
használták már az ügyfeleken és 
a betegeken.

2000 FELHASZNÁLÓ

Több mint 2000 orvos, 
természetgyógyász és terapeuta 
kezeli betegeit a TimeWaver 
technológia használatával.

40 ORSZÁG

A TimeWaver Information Field 
technológiát több mint 40 országban 
használták sikerrel.

FEJLESZTÉSFejlesztés



JOGNYILATKOZAT: A Healy a krónikus fájdalom, 

fibromyalgia, vázrendszer fájdalmai és migrén 

kezelésére, valamint az elme betegségeinek –

például depresszió, szorongás és kapcsolódó 

alvászavarok – támogató kezelésére szolgáló 

orvostechnikai eszköz. A Healy összes többi 

alkalmazását és a Nordenstrom elméletén alapuló 

sejtmembrán-feszültség modelljét sem ismeri el a 

hagyományos gyógyítás a hagyományos gyógyítás 

fogalmai szerinti bizonyítékok hiányában.

A sejtmembrán-feszültség modell

Robert O. Becker és Bjorn 

Nordenstrom szerint

Technológia
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A mikroárammal történő kezelés pozitív hatásai
Ngok Cheng és munkatársai egyik tanulmánya alapján*

• Akár 500%-osra növeli az ATP-termelődést

Az ATP energiát raktároz a sejtekben, hasonló az autók tankjában lévő benzinhez. Az ATP-t a sejtben 
lévő mitokondriumok állítják elő. A mitokondriumok a test minden egyes sejtben megtalálható ATP-
termelő „erőművei”.

* Clinical Orthopaedics and Related Research 171. száma, 1982. november-december.
Ez az állatkísérlet a mikroáram hatását vizsgálta, és nem magára a Healyre, hanem az annak alapját képező mechanizmusra vonatkozik. 
Az eredményeket ezidáig nem erősítették meg más vizsgálatok, és az eredmények Healyre vonatkoztatása feltételezésnek minősülne.

Technológia

• Akár 70%-ra növeli a fehérjeszintézist

A fehérjeszintézis az a folyamat, amely során fehérjék képződnek sejtek felépítéséhez. Ez a fizikai élet 
létrehozását jelenti a központi tervrajz alapján, amely DNS-ként raktározódik minden egyes sejtünkben.

• Akár 40%-ra növeli az aminosav-szállítást

Az aminosavak a fehérjeszintézis építőkövei.





Healy



Alkalmazási módszerek

tapadó-
elektródák

fülre csíptethető 
elektródák

karkötő-
elektródák

Technológia



TIMEWAVER
KNOW-HOW 

BELÜL

Valós idejű frekvenciaelemzés

● A bioenergetikai mező

frekvenciáinak 

elemzésére szolgáló 

kvantumérzékelők

● 144 000 Aranyfrekvenciából 

álló Információs Mező

ellenőrzött választéka 

Technológia



EGY TERMÉK 
AZ EGÉSZ

CSALÁDNAK

Egészség 
Fitnesz

Learning

Munka
Bioenergetikai 

egyensúly

Szépség

Technológia





HealAdvisor app
HealAdvisor keresés



Moduláris rendszer az egészségéért

• Személyes kalauz a fitneszhez, jó közérzethez és 
egészséghez!

• A szakértői adatbázisunk kiválasztja a Te 
frekvenciaprogramjaidat – gyorsan és 
egyszerűen!

• A HealAdvisor felhő – új frekvenciaprogramok 
folyamatos biztosítása életcéljaihoz, 
egészségéhez és jó közérzetéhez!

• Egy AI (mesterséges intelligencia) modul, amelyet 
folyamatosan bővítünk a frekvenciák hatásával 
kapcsolatos új ismeretekkel!

HealAdvisor keresés



A HealAdvisor szakértői adatbázis

• Leírja a komplex viszonyt az alábbiak között:

HealAdvisor keresés

• Intelligens hálózatba kapcsolva az AI (mesterséges 
intelligencia) révén

• Megfelelő Healy programot és egyéb hasznos 
információkat talál (szinte) minden kereséshez

• Öntanuló algoritmusok dolgozzák fel a kereséseket és 
adatokat optimális keresési eredményekké

• Megromlott egészség

• Markerek

• Érzelmek

• Csakrák

• Meridiánok

• Szervek

• Anyagok

• Ételek



Intelligens analízis és keresés

HealAdvisor keresés



Megbízható ajánlások

HealAdvisor keresés



Az appon belül indított 
egyéni kérések 
szakemberekhez

HealAdvisor keresés



Találja meg terapeutáit

HealAdvisor keresés

*

* A Healy nem nyújt orvosi 
tanácsokat, sem alternatív, sem 
kiegészítő, sem egyéb módon





Digitális táplálkozás 
alkalmazás 
(DNA)



Találja meg azokat az anyagokat, amelyek 
támogatják a szervezetét

• A Digitális Táplálkozás app (DNA) használatával 
nem kell megvásárolni ezeket az anyagokat 
kiegészítőként.

• Kiválasztja az egyéni Healy DNA-frekvenciákat Neked.

• Összeállítja az élelmiszerek azon listáját, amelyek 
természetes 
módon tartalmazzák ezeket az anyagokat.

• A DNA-programok tartalmazzák a 
rezonanciafrekvenciákat az egyes anyagokhoz.

• Úgy kerültek kialakításra, hogy bioenergetikai módon 
támogatják ezeknek az anyagoknak a felszívódását az 
élelmiszerekből.

Digitális táplálkozás alkalmazás (DNA)



A Digitális Táplálkozás alkalmazásának képlete:

A bioenergetikai támogatáshoz általában 
kiegyensúlyozott táplálkozás

és a Healy DNA-frekvenciák előnyösebbek a
gyári készítésű táplálék-

kiegészítők helyett.

Digitális táplálkozás alkalmazás (DNA)



A DNA beszerzése

A DNA havi előfizetés.
Az alábbiakat kapod:

Frekvenciaprogramok 48 anyagkombinációhoz olyan témákban, mint haj, 
teljesítmény, súly stb.

Frekvenciaprogramok 72 egyedi anyaghoz, például vitaminokhoz, fehérjékhez, 
ásványokhoz stb.

A HealAdvisor Digitális Táplálkozás modul személyiségtípus meghatározásával, 
keresési funkcióval és a személyes DNA-ja meghatározásával.

Aktuális bevásárlólisták létrehozása megfelelő élelmiszertermékekhez

Digitális táplálkozás alkalmazás (DNA)



Asszisztens - Keresés - Bevásárlólista

HealAdvisor keresés



Asszisztens

Digitális táplálkozás alkalmazás (DNA)



Keresés

Digitális táplálkozás alkalmazás (DNA)



Megbízható ajánlások

Digitális táplálkozás alkalmazás (DNA)





Healy Watch app
Watch Connector modul

& Healy Watch



Healy Watch

Ismerd meg a tested.

A Healy Watch alkalmazás vezérli, 

Bluetooth-on keresztül csatlakozik.

Izgalmas új fejlemények és fejlesztések várhatók a jövőben.

Naprakész tudományos algoritmusokat használ az 

alábbiakhoz:

• Bioenergetikai mező frekvenciájának 
mérése

• Gyakorlatok és sport

• Alvás*

• Légzés

• Életmód

Healy Watch

* Nem célja a diagnózis vagy a terápia



A test-elme-lélek egyensúly felfedezése. 

Megfelelő Healy 
programok megtalálása.

• A Healy Watch zárt visszajelzési 
rendszert alakít ki a Healy-ből a 
testhez és lélekhez.

• Méri a bioenergetikai mezejének 
frekvenciáit. Gyorsan és egyszerűen.

• Meghatározza, hogy melyik Healy 
frekvenciaprogramok a legjobbak az 
Ön számára bármely adott 
pillanatban.

Healy Watch



Mérés - Analízis - Programok keresése

Mérés

• A legújabb hardvert tartalmazza – nagy pontosságú 
méréseket biztosít

Analízis

• A mérések értékelése vezető nemzetközi szakértők által 
kidolgozott, magasan fejlett, nagy pontosságú 
algoritmusokkal

Frekvenciaprogramok meghatározása

• Ezek az analízisek a legmegfelelőbb 
frekvenciaprogramok kiválasztását eredményezik

• Frekvenciaprogramok meghatározása

• A Healy Watch használatával ellenőrizze le a testére 
gyakorolt hatást -

• Keress új frekvenciaprogramokat a következő 
alkalmazáshoz

Healy Watch



Mérés

Healy Watch

A mérési adatok továbbításra kerülnek a HealAdvisor 

felhőbe*

A HealAdvisor app a szakértői adatbázis alapján készíti el az 

alkalmazási tervet. Ezek az adatok segítenek azoknak a 

frekvenciáknak a megtalálásában, amelyek segítenek lazítani, 

csökkenteni a stresszt és ellenőrizni, hogy a 

fitneszprogramja működik-e.

• Bioenergetikai ritmusanalízis (BRA)

• Bioenergetikai pulzusanalízis (BPA)

• Bioenergetikai infravörös analízis (BIA)

• Szívfrekvencia**

• Stressz szintje

• Alvás**: mély alvás, éber alvás, alvási szívfrekvencia, alvás minősége

* Az adatai kódnévhez társulnak és 4096 bites titkosítással kerülnek továbbításra
** Nem célja a diagnózis vagy a terápia



Healy Watch

Elemzés

* Nem célja a diagnózis vagy a terápia

• Értékelés szakértői algoritmusokkal

• 6 egyensúlyi paraméter* meghatározása 

létfontosságú paraméterek használatával és 

a bioenergetikai mező frekvenciaelemzésével



A kapcsolat két kiemelkedő rendszer között

Segítségével a Healy Watch ’beszél’ a Healy-vel

A meglevő Healy-programokból frekvenciaprogramokra tesz javaslatokat

2 programoldal speciális kiegészítő programokkal

Csekély havi díj, jelenleg fut

Healy programok megkeresése

Healy Watch



• Az új Healy Watch meridiánprogramjai 

• A szervek órája mindig a helyes programot 

biztosítja az aktív szervnek (hagyományos 

kínai orvoslás alapján)

A szervek órája

Healy Watch



Digital Lifestyle hordozható eszköz

• Nagy pontosságú automatikus szinkronizálással 

rendelkező óra

• Ellenőrzi a bejövő üzeneteket: 

hívások, SMS, WhatsApp, WeChat, Facebook stb.

• Rezgő értesítés

• Zenelejátszás vezérlése

• Időjárásjelentés

• Telefonkeresés

• Időzítő

• SOS funkció

Healy Watch



Az SOS funkció

• Gyors segítség vészhelyzetekben

• Gyors és egyszerű: a vezérlő gomb hosszú lenyomása

• Az SOS funkció vészüzenetet küld a helymeghatározási 

adataival együtt az előre meghatározott címzettnek SMS-ben

Healy Watch



Nuno Nina

Az integrált orvoslás és a 

sejtbiológia szakértője. Hét 

klinikát vezet Portugáliában és 

más országokban. Számos 

beteggel szerzett tapasztalata 

alapján fejlesztette ki a 144 000 

aranyfrekvenciából álló 

frekvenciaterápiás gyűjteményét.

Dr. Carolin McMakin

Az Oregon állambeli 

Portlandban található 

Myofascial Pain Clinic kórház 

igazgatója, az FSM (Frequency 

Specific Microcurrent, 

frekvenciaspecifikus mikroáram) 

módszer kifejlesztője. AZ FSM-

mel, a fybromyalgiával, az 

izompólya-triggerpontokkal és 

neuropátiás fájdalom 

szindrómával foglalkozó számos 

publikáció szerzője.

Dr. Ludwig Jacob, MD

Orvos, kutató, feltaláló és 

vállalkozó Kutatásai

másodlagos növényi anyagokra, 

ásványi anyagcserére és sav 

alapú anyagcserére, valamint 

tipikus életmóddal összefüggő 

betegségek terápiájára és 

megelőzésére összpontosítanak. 

Számos tudományos cikk és két 

könyv szerzője: "Prostatakrebs-

Kompass" és "Dr. Jacobs Weg" 

[Prosztatarák-iránytű] és [Dr. 

Jacob útja].

Orvosi Tanácsadó Testület



Dr. Folker Meißner, MD

Holisztikus orvoslást végző 

központ tulajdonosa 

Königswinterben. Szakterülete a 

krónikus fájdalom szindróma. A 

Németországi 

Energiagyógyászati és 

Bioenergetikai Társaság 

(DAEMBE) alapítója és 1. elnöke. 

Több mint 20 éve az EIM 

alkalmazások előadója.

Dr. Heinrich Haschka, MD

Általános orvostan és 

társadalomegészségügy orvosa 

Akupunktúrás és 

természetgyógyászati specialista, az 

információs mező orvoslásának 

szakorvosa. Kiegészítő orvosi 

módszerek és eljárások, diagnosztika 

és terápia adatbázisain, valamint 

betegségek, diagnózisok és tünetek 

módszereinek, diagnosztikájának és 

terápiájának feltérképezésén dolgozik. 

A digitális táplálkozás alkalmazáshoz 

(DNA) fejleszt tartalmat.

Dr. Liana Barnos, MD

Az általános orvostan és a 

pszichiátria doktora. Átfogó 

tapasztalatokkal rendelkezik a 

táplálkozástudomány, az 

epigenetika, a fitoterápia és az 

energiagyógyászat területén. A 

Lilium Institute alapítója. A 

romániai Integrált Orvoslás 

Társaság aktív tagja.

Orvosi Tanácsadó Testület



Prof. Dr. Song Tsai, MD 

Neurológus, környezetvédelmi 

és üzemorvos, a tajvani Nantou 

Christian kórház 

igazgatóhelyettese. A Changhua 

Keresztény Kórház 

természetgyógyászati 

kutatóközpontjának igazgatója. A 

Kaohsiung Orvostudományi 

Egyetem Közegészségügyi 

Intézetének adjunktusa.

Dr. Neeta Shah, MD 

33 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezik pszichológusként, 

akupunktőrként, 

homeopataként, valamint az 

integrált orvoslás, az 

információmezős orvoslás és az 

energiagyógyászat 

szakértőjeként. Wellness- és 

holisztikus gyógyászati 

központot vezet az indiai 

Mumbaiban.

Ewa Bartusch

Természetgyógyász-orvos Berlin-

Zehlendorfban. A Central 

Association of Physicians for 

Naturopathy and Regulation 

Medicine [A Természetgyógyászat 

és a Regulációs Orvoslás 

Orvosainak Központi Szövetsége], a 

Németországi Energiagyógyászati 

és Bioenergetikai Társaság 

(DAEMBE) és a Német Energia- és 

Információgyógyászati Társaság 

(DGEIM) aktív tagja.

Orvosi Tanácsadó Testület



Orvosok és 
természetgyógyászok 

közreműködésével tervezték

A Healy egy IIa kategóriás orvostechnikai eszköz, és megfelel az előírt teszteknek és vizsgálatoknak.

A Healy technológiát 
Németországban 

fejlesztették ki

Megfelel a legszigorúbb szabványoknak

Rendkívül biztonságos kommunikációs 
technológia az okostelefon és a Healy 
között (szabadalmaztatott), a test által 

kibocsátott biofizikai anyagok 
frekvenciavizsgálatára szolgáló elemzési 

módszer (szabadalmaztatás alatt)

Jóváhagyó pecsét



A Healy egy IIa kategóriás 

orvostechnikai eszköz

Tanúsítvány

A HEALY 
A HEALY GMBH 

ORVOSTECHNIKAI 
TERMÉKE



HEALY EDITIONS



Gold Cycle 

A Nuno Nina Gold Cycle elnevezésű 
programcsoportja egy sokoldalú 
gyűjtemény: segítséget nyújt és 
megelőzésre szolgál, regenerál a káros 
hatások után, biztosítja az optimális 
energiaegyensúlyt, az érzelmi egyensúlyt, 
elősegíti a jó közérzetet és az ellazulást.

Nuno Nina

Healy Gold

• Pure – Arra tervezték, hogy elősegítse a 
regenerációt a környezet által kifejtett negatív 
hatások, a méreganyagok és az egészségtelen 
étrend hatásai után

• Care – Immunrendszer-egyensúly

• Balance – Fizikai egyensúly

• Being – Érzelmi egyensúly

• Energy – Még több energia mozgósítására szolgál

• Relax – Relaxáció

• Release – Fájdalom

• plusz egy tetszés szerint választható 
programcsoport

Healy Editions

Ár: 417,65 euró* *Minden ár ÁFA nélkül értendő



• A Nuno Nina Gold Cycle
és további 8 programoldal

• Fájdalom / Psziché

• Bioenergetikai Egyensúly 1 + 2

• Mentális Egyensúly

• Meridiánok 1 + 2

• Alvás

• Bőr

• Healy Holistic Health 
és további 6 programoldal:

• Tanulás

• Fitness

• Munka

• Szépség

• Csakrák

• Védelmi programok 
(több mint 120 Healy programot 
tartalmaz 16 programoldalon)

• Healy Holistic Health Plus (több 
mint 
120 programot 
tartalmaz 16 program-
oldalon)

• + HealAdvisor
Analyse alkalmazás 
rezonancia- és 
auramodullal

Healy Holistic Health Plus Healy ResonanceHealy Holistic Health

Megtakarítás: 39,50 euró

Ár: 837,82 euró*

Megtakarítás: 163,03 euró

Ár: 1257,98 euró*

Megtakarítás: 163,03 euró

Ár: 2098,32 euró*

Healy editions

*Minden ár ÁFA nélkül értendő



Healy Watch és HealAdvisor

Healy termékek

Termék

Healy Watch

Programkategória
Programold

alak 
száma

Programok 
száma

Nettó 
ár***

240,00 
euró

Pont-
értékek 

(PÉ)

20

HealAdvisor 
Digitális Táplálkozás*

HealAdvisor Keresés*

Dig. tápl. anyagok

Dig. tápl. keverékek

6

4

72

48

84,00 euró

29,00 euró

50

Healy Watch 
Connector*

Healy Watch programok

Meridiánok 
Healy Watch

1

1

12

12

19,00 euró 12

150

Healy Watch 
DN programok

1 12 a
(+ Digitális 

táplálkozással)**

*Havi előfizetés **Csak a Digitális Táplálkozás előfizetéssel együtt *** Miden ár ÁFA nélkül



A Healy-csomagok

Watch Connect 
Csomag 

DNSC 
Csomag 

Healy Watch
+ Healy Watch Connector

(3 havi előfizetést magában foglal)

Healy Watch
+ HealAdvisor Digitális 

Táplálkozás
+ HealAdvisor Keresés

+ Healy Watch Connector

(3 havi előfizetést magában foglal)

240,00 euró*
2019 év végéig az ár, nettó

450,00* euró

150 350

Tartalma

Ár

Pontértékek (PÉ)

Healy-csomagok

*Minden ár ÁFA nélkül értendő



Alkalmazási területeket vizsgáló felmérés*

*163 résztvevő által adott válaszok eredménye 

Melyek a Healy fő felhasználási területei Önnél? 

Fájdalom

Regenerálódás

Egészségmegőrzés

Stressz

Krónikus panaszok 

Akut panaszok 

Álmatlanság

Közérzet

Allergiák

Fitnesz

Bőr

Depresszió

Félelemérzet

0%          2%            4%           6%           8%          10%         12%          14%

Felmérés



Használati gyakoriságot vizsgáló felmérés*

*163 résztvevő által adott válaszok eredménye 

Naponta80%

10%

9%

1%

Szükség szerint

2-3 naponta

Hetente

Milyen gyakran használja a Healy-t?

Felmérés



Hatékonyságot vizsgáló felmérés*
Mennyire tartja hatékonynak a Healy-t?

A tünetek 
kismértékben 
enyhültek

Nem történt változás az 
egészségi állapotban

4%

31%

18%

47%

*248 résztvevő által adott válaszok összesített eredménye

A tünetek enyhültek

A tünetek 
nagymértékben 
enyhültek

Felmérés



Healy hatás eléréséig történt 
alkalmazásának számát vizsgáló felmérés*

A Healy hány egyedi alkalmazása történt, amíg észlelhető hatás 

nem volt?

* 158 résztvevő által adott válaszok összesített eredménye

15%

15%

20%20%

13%

17%
1 alkalmazás

2 alkalmazás

3 alkalmazás

4 – 6 alkalmazás

7 – 10 alkalmazás

> 10 alkalmazás

Felmérés



A Healy-t ajánlók aránya*
Ajánlaná másoknak a Healy-t?

94%

6%

* Két felmérés 249 résztvevője által adott válaszok összesített eredménye

Igen

Nem

Felmérés



HOGYAN FEJLESSZE SAJÁT 
ÜZLETÉT A HEALY

SEGÍTSÉGÉVEL



A táplálékkiegészítők 
világpiaca

115,06 mrd USD 2018-ban

194,63 mrd USD 2025-ben

Növekedés üteme 7,8%/év

Az otthon alkalmazható 
mikroáramú és frekvenciás 
terápia világpiaca

Kevesebb, mint 10 mio USD az 
elmúlt 20 évben!

Növekedés üteme: rendkívül 
nagy!

A viselhető egészségügyi 
eszközök világpiaca

24,57 mrd USD 2018-ban

139,35 mrd USD 2026-ban

Növekedés üteme 24,7%/év

(Forrás: Fortune Business Insights)(Forrás: Grand View Research)

Healy piaci potenciál



ÜDVÖZÖLJÜK 
A

HEALY WORLD

● A viselhető személyes és a 
mikroáram-terápiás 
eszközök a jövő növekvő 
piacát jelentik, amelynek 
piaci potenciálja több mint 
200 milliárd dollár.

● Építsen velünk világméretű 
üzletet!

● Csatlakozzon most – legyen 
jobb élete minden 
embernek, és legyen jobb 
az Ön élete is!



EZT NYÚJTJA 
ÖNNEK A 

HEALY WORLD

● A leggyorsabban növekvő 
hálózati 
marketingen alapuló vállalat 
az elmúlt 10 évben

● Kiváló minőségű ügyfélszolgálat

● Az egész világra kiterjedő 
garancia

● Egyedi kezdőoldalak

● Lead rendszer

● Rendkívül hatékony 
marketingrendszerek

● Vonzó kompenzációs terv



A Healy a nagyvilágban

• Európa minden 
országában bevezették

• Bevezetés a következő 
piacokon
Korea, USA, Kanada és 
Mexikó.

Aktív ország

Hamarosan bevezetésre 

kerül

Világpiac



Pontértékek

Kompenzáció

*Minden ár ÁFA nélkül értendő

TERMÉK

Healy Gold

Healy Holistic Health

Healy Holistic Health Plus

Healy Resonance

HealAdvisor Digitális Táplálkozás

HealAdvisor keresés

Healy Watch Connector

Healy Watch

Watch Connect csomag

DNSC csomag

ÁR*

417,65 euró

837,82 euró

1257,98 euró

2098,32 euró

84,00 euró

29,00 euró

19,00 euró

240,00 euró

220,00 euró

450,00 euró

PONTOK

250

500

750

1250

50

20

12

150

150

350



Kompenzáció

Healy Fast Start promóció
A Healy Fast Start promóció hozzásegíti a motivált és 

elkötelezett új Healy World tagokat ahhoz, hogy a Healy 

editiont magasabb szintre emeljék, így magasabb 

Direkt bónuszhoz jussanak. 

Minősülés módja:

Szerezzen legalább 3 új Healy World tagot/ügyfelet, 

hogy vásároljanak egy-egy Healy editiont vagy egy-egy 

DNSC csomagot az Ön első 30 napja alatt, és egy vagy 

több továbblépést kap a Healy editionhöz.

Ha már rendelkezik a Healy Resonance edition-nel és 

egy-egy Healy edition vagy egy-egy DNSC csomag 

vásárlására megnyer 3 új tagot/ügyfelet, akkor egy 

további Healy Resonance tulajdonosa lesz 

tartozékokkal együtt (a Fast Start időszak alatt 

maximum egy Healy Resonance edition).

Healy Fast Start promóció



Healy Fast Start promócióHealy Fast Start promóció

Előrelépés innen: 
Healy Gold, ide:

Healy Holistic Health 
(Direkt bónusz 33%)

S
zá

m

+14 nap
elállási időszak

Előrelépés innen: 
Healy Gold, ide:

Healy Holistic Health 
(Direkt bónusz 33%)

Healy Gold
(Direkt bónusz 30%)

Healy 
Holisztikus 
Egészség

Készpénz-
bónusz:
25 euró

Healy 
Gold

30 nap

1. példa 2. példa

Healy 
Resonance
Készpénz-

bónusz:
100 euró

DNSC 
Csomag

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy Gold
(Direkt bónusz 30%)

S
zá

m

30 nap

+14 nap
elállási időszak

Kompenzáció



Kompenzáció

Healy Fast Start Készpénz-bónusz

ÉS még vonzóbbá tesszük…

Mi történik, ha valaki magasabb szintű Healy editiont 
vásárol?

Íme a Fast Start megoldás:

Regisztráljon ügyfelet vagy tagot az alábbival:

• Holistic Health Edition, és 25 euró készpénz-bónuszt kap

• Holistic Health Plus Edition, és 50 euró készpénz-bónuszt kap

• Resonance Edition, és 100 euró készpénz-bónuszt kap



Kompenzáció

Ebben az esetben Ön 30%-os Direkt 

bónuszra és a Fast Start készpénz-

bónuszra jogosult. Keresse meg a 

Healy Gold árát azáltal, hogy nyer 3 

Healy World tagot/ügyfelet egy-egy 

Healy Holistic Health Plus vagy 

Resonance edition megvásárlására.

A Fast Start ezen változata akkor is 

lehetséges, ha nem rendelkezik sem 

Healy edition-nel, sem Healy Watch 

eszközzel. Ebben az esetben 8%-os 

csökkentett Direkt bónuszt kap, 

készpénz-bónusz nélkül.

Mi történik, ha nem vásárol Healy változatot, hanem csak egy Healy Watch eszközt, amikor regisztrál? 

Healy Watch Fast Start 

Kap egy ingyenes 
Healy Gold edition

(Direkt bónusz 30%)

Healy Gold
(Direkt bónusz 30%)

30 nap

S
zá

m

+14 nap
elállási időszak

Healy 
Holistic 

Health Plus
Készpénz-

bónusz:
50 euró

Healy 
Resonance
Készpénz-
bónusz:
100 euró

Healy 
Holistic 

Health Plus
Készpénz-
bónusz:
50 euró



Mindegyik beosztásnak megvannak a saját továbbjutási követelményei. A legtöbb beosztás esetében a megfelelő titulus a 

továbbjutás után azonnal garantált. A legmagasabb beosztások esetében a továbbjutási követelményeket több 

alkalommal is teljesíteni kell. 

Beosztások és titulusok 

1. Tag

2. Hálózatépítő

3. Csoportvezető

4. Senior csoportvezető

5. Menedzser

6. Senior menedzser

7. Igazgató

8. Senior igazgató

9. Alelnök

10. Senior alelnök

11. Elnök

12. Senior elnök

Kompenzáció



KOMPENZÁCIÓ
DIÓHÉJBAN

● Direkt bónusz 

● Kettős bónusz 

● Matching bónusz

● Mobility bónusz

● Besorolási eredmény 
bónusz

● Vezetői bónusz



Direkt bónusz

40% 40% 40% 40%

36%36%33%33%

40%

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy 
Resonance

Healy Resonance

Healy Holistic 
Health

Healy Holistic Health 
Plus

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy 
Resonance

Healy 
Resonance

Heti kifizetés 

A százalékos érték a partner aktuális csomagján alapul, és a kifizetés a 
személyesen ajánlott vásárlók és Healy World tagok összpontszáma után 
hetente történik. Azoknál a Healy World tagoknál, akik nem rendelkeznek Healy 
csomaggal, direkt bónuszként 8% kerül elszámolásra.

CSOMAG

Healy Gold

Healy Holistic Health

Healy Holistic Health Plus

Healy Resonance

Healy Watch

%

30

33

36

40

30

Kompenzáció



15%

10 000 PÉ

15%

7 000 PÉ 5 000 PÉ 15 000 PÉ

1. példa 2. példa

Bal oldali csapat Jobb oldali csapatBal oldali csapat Jobb oldali csapat

Kettős bónusz 

A jobb oldalág értékesítési teljesítménye a gyengébb

Pontok plusz transzfer = 3 000 PÉ Pontok plusz transzfer = 10 000 PÉ

A bal oldalág értékesítési teljesítménye a gyengébb

A folyó jutalékciklusra a gyengébb eredményt felmutató értékesítői oldalág összpontértékének 15%-a, 

mínusz a havi direkt bónusz.

Kompenzáció



Matching bónusz
A Matching bónusz százalékos értékben havonta kerül kifizetésre legfeljebb 8 szint mélységig, a csoportban 
lévő Healy World tagok kifizetett jutalékai után. „Tömörítést” alkalmaznak, azaz a szintek számába csak azok a 
Healy World tagok tartoznak bele, akik jutalékot kapnak.

L8L7L6L5L4L3L2L1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

3

5 5

Tag

Hálózatépítő

Csoportvezető

Senior csoportvezető

Menedzser

Senior menedzser

Igazgató

Senior igazgató

Alelnök

Senior alelnök

Elnök

Senior elnök

Kompenzáció



Mobility bónusz
Havi kifizetés a menedzser szinttől felfelé, 
amennyiben 2 egymást követő hónapban teljesülnek a feltételek

100 euró

300 euró

500 euró

1 000 euró

1 300 euró

1 500 euró

1 700 euró

2 000 euró

BEOSZTÁS
HAVONTA

MOBILITY BÓNUSZ

Tag

Hálózatépítő

Csoportvezető

Senior csoportvezető

Menedzser

Senior menedzser

Igazgató

Senior igazgató

Alelnök

Senior alelnök

Elnök

Senior elnök

Kompenzáció



Besorolási eredmény bónusz
Amint egy Tag új besorolást ér el, a besorolási eredmény bónusz a havi bónusszal 
együtt kerül kifizetésre (besorolási szintenként egyszer).

Csoportvezető

Senior csoportvezető

Menedzser

Senior menedzser

Igazgató

Senior igazgató

Alelnök

Senior alelnök

Elnök

Senior elnök

100 euró

250 euró

500 euró

1 000 euró

3 000 euró

10 000 euró

25 000 euró

50 000 euró

100 000 euró

250 000 euró

Kompenzáció



„Vezetői bónuszként” negyedévente a 
globális összforgalom 1%-a kerül 
szétosztásra a „felső vezetők” között (az 
igazgatói szinttől felfelé) a saját forgalmuk 
arányában.

Vezetői bónusz



Kompenzáció

Besorolási megoszlások
Igazgatók

Senior igazgatók

Alelnökök

Senior alelnökök

Elnökök

Senior elnökök

25%

25%

20%

15%

10%

5%



Tartsa velünk a kapcsolatot, és tájékozódjon 
a Healy legfrissebb híreiről a következő 

csatornáinkon:

FACEBOOK
HealyWorld

TWITTER
HealyDACH

YOUTUBE
HealyDACH

INSTAGRAM
Healy.World.International 

PINTEREST
MyHealy

LINKEDIN
HealyDACH

XING
HealyGmbH



• Bővíthető alkalmazási lehetőségek

• Folyamatosan továbbfejlesztett 

szoftver

• Bővülő technológia

• Terjeszkedő piac

• Terjeszkedő bevétel

EGY 
ELÉRHETŐ 

TERMÉK
EGY 

ELÉRHETŐ 
PIACON

Healy World



Ragadja meg a lehetőséget! 

Ma. 

Most!


