
Vaše první krůčky  
s Healy!
Gratulujeme vám k pořízení přístroje Healy. 
Dnes se vydáte na novou cestu za zdravím a celkovou pohodou. Ode dneška 
budete mít neustále k dispozici všechny frekvence na podporu těla i mysli a na 
dosahování vašich cílů v oblasti zdraví. 

Jedno je jisté: při používání přístroje Healy nemůžete udělat chybu (bu-
dete-li postupovat v souladu s instrukcemi v manuálu a budete-li brát 
ohled na kontraindikace). Jakmile se seznámíte s hlavními funkcemi 
svého nového pomocníka, sbírání zkušeností už je hračka. S přístro-
jem vám byl dodán i videonávod obsahující pět krátkých videí, která vy-
světlují vše, co byste o uvedení přístroje Healy do provozu a jeho pou-
žívání měli vědět, a jak stahovat, instalovat a používat aplikaci. 

Jak vybrat správný program Healy? 

Hlavně byste měli vědět, že žádný program Healy není „špatný“, 
všechny jsou správné. Abyste ale našli ten, který je pro vás nejvhodněj-
ší, musíte postupovat následovně:

HEALY JE  
JEDNODUCHÝ!
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V mnoha případech tyto první dva kroky stačí k 
tomu, abyste zažili pozitivní účinky přístroje Healy 
na vaši celkovou pohodu a dosahování vašich cí-
lů. To ale není vše: přes aplikaci HealAdvisor má-
te přístup ke všem zkušenostem našeho týmu ex-
pertů a údajům z tisíců aplikací přístroje Healy. 
Aplikace HealAdvisor vás provede několika otáz-
kami, které vám pomohou určit, které programy 
Healy jsou pro vás vhodné. Ty si ale můžete snad-
no a pohodlně najít pomocí funkce vyhledávání. 
Pokud nebudete moci najít to, co hledáte, může-
te z aplikace HealAdvisor poslat dotaz přímo tý-
mu expertů. 

Můžeme vás ujistit, že používání přístroje Healy je 
snadné, nemůžete udělat chybu. To samozřejmě 

platí, budete-li postupo-
vat v souladu s instrukce-
mi v manuálu a budete-li 
brát ohled na kontraindi-
kace. Jakmile na základě 
některého z výše uvede-
ných postupů nalezne-
te svůj oblíbený program 
Healy, můžete je začít vy-
užívat podle potřeby pra-
videlně (v jakémkoliv sle-
du). Prosíme, řiďte se  
následujícími radami:

• Omezte použití na tři programy denně, 
ideálně dva ráno a dva odpoledne nebo 
večer.

• Při používání přístroje Healy pijte dosta-
tek vody. Doporučujeme 1,5 až 2 litry vody 
denně, zejména ráno, pro lepší účinnost 
frekvencí.

• Nastavte intenzitu programu pomocí apli-
kace, abyste frekvence cítili, ovšem bez ne-
příjemných pocitů nebo dráždění. V tomto 
případě méně znamená více.

• Mobilní telefon můžete odložit, přepnout 
do režimu „letadlo“ nebo jej vypnout, pří-
stroj bude fungovat i nadále, jakmile je 
program jednou spuštěn. Telefon musíte 
brát do ruky jen v případě, že potřebuje-
te změnit nebo spustit jiný program nebo 
nastavit intenzitu.

• Ujistěte se, že filcové polštářky na elektro-
dách na ucho jsou vždy dostatečně vlhké.

• Během používání přístroje Healy byste 
měli být uvolnění, například během po-
slouchání oblíbené hudby. Není-li to mož-
né, můžete jej používat i při jiné činnosti, 
ne však během řízení auta nebo jiného vo-
zidla nebo při obsluze stroje či zařízení.

Ať už jste si našli 
vhodné programy 
na základě indicií 
výše, nebo ne: v ka-
ždém případě byste 
měli vždy využít pro-
gramy Zlatý cyklus, 
které jsou oprávně-
ně součástí všech 
verzí Healy. Prostu-
dujte si specifikace 
sedm programů v 

rámci Zlatého cyklu a zvolte si ty, které nej-
více vyhovují s ohledem na vaši situaci. Jste-
-li unavení, zvolte program „Energie“, jste-li 
ve stresu, zvolte program „Relaxace“. V rám-
ci Zlatého cyklu každopádně doporučujeme 
programy „Rovnováha“ a „Bytí“. Ty jsou na-
vrženy tak, aby zajistily základní rovnováhu 
těla a mysli, a používají se u nich frekvence 
vhodné pro jakoukoliv situaci. Tyto progra-
my (které se vždy provádějí přes náramko-
vou elektrodu) můžete aplikovat pravidelně, 
dokonce i denně.

Vyberte si program, který odpovídá vašim 
aktuálním problémům a potřebám – po-
znáte to už podle názvu a popisu. Popis na-
jdete v manuálu nebo přiloženém letáku. 

Pokud vás například trápí stres, zvolte pro-
gram, jehož název 
tomu odpovídá, je-
-li to velmi akutní 
stres, zvolte „Stre-
ss acute“ (Akut-
ní stres). Pokud se 
na základě názvu 
nebo popisu nabí-
zí více programů, 
můžete je střídat 
nebo aplikovat po-
stupně. 

Další příklad: pokud se chystáte hubnout, 
zvolte program „Weight“ (Hmotnost) ve 
skupině „Fitness“, anebo pokud si připadá-
te nevyrovnaně, zvolte program „Duševní 
rovnováha“. 
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To je vše. Nám už zbývá jen říci hodně štěstí a úspěchů s vaším novým přístrojem Healy! 


