
Najnowsza innowacja Healy World wspiera Cię w harmonizowaniu 
Twojego otoczenia poprzez emisję pola magnetycznego.   
Poznaj MagHealy; lekki, przenośny i dyskretny, tworzy pozytywną 
energię wszędzie tam, gdzie jesteś.

Miejsce, gdzie moc pola magnetycznego spotyka 
się z holistycznym dobrostanem

MagHealy



MagHealy stanowi uzupełnienie oryginalnego i cieszącego się szerokim 
uznaniem Healy. Razem tworzą potężną synergię, niczym orkiestra 
wykonująca symfonię częstotliwości.

MagHealy MagHealy oddziałuje na 
Bioenergetyczne Pole przestrzeni poprzez 
pulsujące pole magnetyczne mające na celu 
zharmonizowanie Twojego otoczenia. 1}

Healy skupia się na polu bioenergetycznym 
jednostki, promując wewnętrzny dobrostan.

Cichy w użyciu, donośny w korzyściach.

Unikatowe działanie, 
intuicyjna obsługa 

MagHealy to 
inteligentne urządzenie 
bezprzewodowe. Lekki 
i przyjazny w podróży, 
pozwala Ci zarządzać 
swoim samopoczuciem 
poprzez Twoją aplikację 
mobilną MagHealy.

Współtworzone 
z naukowcami, 
sprawdzone w 
praktyce 

Carolyn McMakin jest 
doktorem chiropraktyki 
amerykańską 
nauczycielką, 
badaczką i pionierką w 
dziedzinie interferencji 
częstotliwości dualnych 
oraz współtwórczynią 
MagHealy.

Jedno urządzenie, 
cztery innowacje

MagHealy oferuje cztery 
unikalne i potężne 
moduły: Classic, Water, 
Atmosphere i McMakin. 
Wybierz wsparcie 
odpowiednie do każdej 
sytuacji.

Łagodne dla zwierząt, 
przyjazne dla roślin 

Nawet zwierzęta 
domowe i rośliny 
mogą czerpać korzyści 
z aplikacji MagHealy 
„Water”. Wykorzystaj to, 
aby pozytywnie wpłynąć 
na swoje otoczenie.

Siła elektryczna i pole magnetyczne to dwa uzupełniające 
się aspekty jak Yin i Yang.



Programy MagHealy Classic zapewniają 
sprawdzone korzyści wynikające ze 
stosowania pola magnetycznego.

Moduł MagHealy Classic zapewnia szeroką 
paletę aplikacji odpowiednich do każdej 
sytuacji. Gdziekolwiek go używasz, znajdź 
idealny program, który pomoże Ci się 
zrelaksować, wzmocnić i dodać energii 
Twojemu otoczeniu.

WSKAZÓWKA DOT. DOBREGO 
SAMOPOCZUCIA 
Zabierz go na siłownię, aby osiągać lepsze 
wyniki podczas treningów, miej go przy 
sobie podczas jazdy samochodem i używaj 
go w nocy, aby cieszyć się lepszym snem.

MagHealy Classic 

Sprawdzona moc pól magnetycznych

MagHealy Water 

Udoskonalanie źródła życia

Moduł MagHealy Water obejmuje 24 programy 
do przekazywania informacji, energetyzowania 
i aktywacji wody pitnej częstotliwościami 
analizowanymi kwantowo (QAF).

Pozostań nawodniony i dostarczaj pozytywną 
energię do swoich komórek i ciała. Twoje 
zwierzaki i rośliny także będą zachwycone!

WSKAZÓWKA DOT. DOBREGO 
SAMOPOCZUCIA 
Ciesz się lepszym wsparciem podczas 
aktywności fizycznej, wzrostem naturalnej 
energii i relaksem psychicznym. Picie 
odpowiedniej ilości wody każdego dnia jest 
niezbędne do utrzymania pozytywnego 
samopoczucia, teraz jest też MagHealy.



Moduł ten wykorzystuje Quantum Analyzed 
Frequencies (QAF) z pulsującym polem 
magnetycznym do harmonizacji otaczającej 
Cię przestrzeni.

Zawiera 24 programy, dzięki którym 
zachowasz produktywność, energię i dobre 
samopoczucie podczas wykonywania 
codziennych czynności.

WSKAZÓWKA DOT. DOBREGO 
SAMOPOCZUCIA  
Poczuj pobudzającą moc programów 
Atmosphere zwiększających kreatywność, 
koncentrację, relaks, treningi, sen i wiele 
innych.

MagHealy Atmosphere 

Wpływa na przestrzeń 

Skuteczne  na umysł, ciało i otoczenie
Pulsacja MagHealy obejmuje średnicę do 3 metrów i rozszerza się 
jeszcze bardziej poprzez rezonans. To pozwala cieszyć się korzyściami 
z aplikacji pola magnetycznego w Twoim otoczeniu.

Po prostu połóż swoje urządzenie MagHealy na biurku, 
aby cieszyć się harmonijną atmosferą zachęcającą do 
działania. Po prostu połóż swoje urządzenie MagHealy na 
biurku, aby



MagHealy McMakin 

Siła interakcji

Ta aplikacja ma unikatowy charakter, 
ponieważ wykorzystuje częstotliwości 
dualne w celu precyzyjnego namierzania 
różnego rodzaju zaburzeń równowagi 
pola bioenergetycznego. Została 
stworzona przez Carolyn McMakin, 
lekarkę chiropraktyczkę, amerykańską 
nauczycielkę, badaczkę, twórczynię 
teorii mikroprądów o specyficznej 
częstotliwości (FSM) oraz autorkę książki 
Efekt rezonansu. 

WSKAZÓWKA DOT. DOBREGO 
SAMOPOCZUCIA
Zastosuj 24 programy, które pomogą 
Ci zrównoważyć takie sytuacje jak stres 
lub szok, wyzwania emocjonalne, sen, 
regeneracja po treningu i wiele innych.

Carolyn McMakin

Dobre samopoczucie za 
naciśnięciem przycisku

Pobierz aplikację MagHealy i ciesz 
się nową jakością dobrego samopoczucia.
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Bezprzewodowe urządzenie MagHealy

 iŁadowarka indukcyjna MagHealy

Kabel ładujący USB

Uwaga:  Programy pól magnetycznych urządzeń MagHealy nie mają zastosowania medycznego. Nie mają leczyć chorób, zmniejszać 
ich intensywności, diagnozować ich ani im zapobiegać, nie zostały poddane badaniom przez jednostkę notyfikowaną i nie podlegają 
procedurze oceny na mocy dyrektywy MDD/MDR. Informacje na niniejszych stronach mają charakter wyłącznie poglądowy i służą ce-
lom informacyjnym. Nie należy ich traktować jako odpowiednika profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy terapii. Takich porad 
udzielają wykwalifikowane osoby z wykształceniem medycznym. Chociaż Healy World dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte 
na tych stronach były aktualne, nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, przydatności czy też aktualności podanych informacji. 
Healy World nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wykorzystania informacji zamieszczonych na 
tych stronach. Wszystkie informacje są przedstawione zgodnie z ich aktualnym stanem, a odpowiedzialność za ich interpretację i wyko-
rzystanie spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
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Become Part of Healy World
Help others improve their wellbeing and
seize your opportunity to be successful. 

Cojest w pudełko?

oraz instrukcję zapewniającą łatwy start.
Wszystkie komponenty mają elegancki 
wygląd i są zbudowane tak, aby pasowały 
do siebie, pozwalając MagHealy zawsze 
pozostać z przodu i w centrum, tak jak na to 
zasługuje.. 

Zestaw idealny! 
Urządzenie MagHealy jest dostarczane z 
całkowicie nowym projektem opakowania, 
a to, co znajduje się wewnąt, jest 
równie imponujące. Oprócz urządzenia 
MagHealy w środku znajduje się pudełko 
z kompatybilnymi akcesoriami, w tym 
ładowarka indukcyjna, kabel do ładowania 
USB-C spełniający nowoczesne standardy 


