Q&A Healy
Q: Hoe lang duurt het voordat ik mijn Healy ontvang?
A: Binnen een paar werkdagen heb je hem in huis.
Q: Als ik het toch niks vindt, wat dan?
A: Je mag de Healy 14 dagen thuis proberen en terugsturen als het je niet bevalt. Je ontvangt dan je geld
terug. Je loopt dus geen enkel risico.
Q: Er zit 2 jaar garantie op de Healy. Als hij daarna ooit stuk gaat, moet ik dan dat hele aankoopbedrag
nog een keer betalen?
A: Nee hoor. De programma’s zijn het duurst en die zitten op de App.
Q: Hoe weet ik welke Healy versie ik nodig heb?
A: Voordat je een Healy koopt is het handig om de programmagroepen door te nemen zodat je een gevoel
hebt welke op jou van toepassing zijn. Die Healy versie schaf je dan aan. Je vindt de programmagroepen
hier Welke groepen er op welke Healy zitten vindt je hier (kijk vervolgens voor de juiste prijzen in de Healy
shop). Je mag ook altijd contact met mij opnemen. Ik help je graag bij het maken van de juiste keuze.
Q: Kan mijn telefoon die Apps wel aan?
A: Op smartphones vanaf Android 4.4 en Iphone vanaf iOS 9 kunnen de Apps draaien.
Q: Hoe weet ik welke programma ik het beste kan gebruiken?
A: Je kiest bijvoorbeeld programmagroep Pijn/Psyche bij bijv. rugpijn, slapeloosheid, migraine etc. en de
programmagroep Job kun je bijv. inzetten als je veel last van stress hebt, vermoeidheid, ter ondersteuning
van je slaapritme, maar ook voor helderheid in je hoofd. Elke programma groep bevat ieder verschillende
programma’s die afgestemd zijn op die groep. Heb je de Healy Resonance, dan meet de Healy zelf voor jou
uit welke programma’s op dat moment het beste voor je zijn.
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Q: Frequenties, dat is toch stroom? Doet dat geen pijn?
A: Nee dat doet geen pijn. Het is mogelijk dat je een lichte tinteling voelt in je lichaam, maar het is absoluut
niet pijnlijk. Afhankelijk van hoe hoog je de intensiteit zet voel je een lichte tinteling of helemaal niets. Voel je
niks, dan wil dat dus niet zeggen dat het niks doet! Healy werkt in het energie veld. Bij de Healy-versies
waarbij je via kabeltjes die je met oorclips, plak electroden of armbandjes op je lichaam aansluit voel je niks
of een licht tintelen. Vind je dat vervelend dan zet je de intensiteit lager, totdat het voor jou wel fijn voelt. Bij
de draadloze versie, de Resonance, voelen de meeste mensen helemaal niets. En degenen die het wel
kunnen voelen ervaren een lichte tinteling door het lichaam. Echter maakt het niet uit of je wel of niet iets
voelt, het werkt in het informatieveld. Je energieveld.

Q: Is dit weer zo’n alternatief apparaat?
A: De Healy is ontwikkeld voor Holistische gezondheid en welzijn. Het is medisch goedgekeurd en
gecertificeerd (klasse IIa). En moet voldoen aan de zeer hoge kwaliteitseisen om het predikaat medisch
product te mogen dragen. Bio resonatie wordt al jaren toegepast door artsen, therapeuten en behandelaars,
ook in ziekenhuizen. Het geweldige van de Healy is dat het nu ook voor thuis gebruik kan worden, waar je
voorheen verbonden bent aan een therapeut of arts. De officiële tekst is:
“Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en
voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee
verbonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere
geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond”.
Healy mag dus medische claims gebruiken. Op de gebieden waar zij geen medische claims mogen gebruiken
zoals bij Bachbloesems, Chakra Healing, e.d. wil dat niet zeggen dat het niet werkt. Vele toepassingen van
de Healy, met ongelofelijk vele ervaringen van gebruikers zijn te vinden in de besloten Facebook groep. Wil je
hier graag aan toegevoegd worden neem dan contact met mij op en ik voeg je toe.
Q: Hoe vaak en hoe lang duurt een sessie?
A: Je kunt tot 3x per dag een programma draaien. Met een duur variërend van 20 min tot 72 minuten, maar
je kunt het ook een paar minuten laten lopen. De programma’s van de Healy Resonance versie werkt op een
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andere wijze en heeft maar een aantal minuten nodig per behandeling omdat deze met een draadloze
quantum sensor werkt.
Q: Ben je lang bezig om een programma op te starten?
A: Nee, dat is een kwestie van op een paar knoppen drukken: bluetooth verbinding leggen tussen je Healy en
je Smartphone en dan doet hij het. Zodra het programma geladen is in het apparaatje heb je in principe je
telefoon niet meer nodig. Dus ook voor niet-technici een fluitje van een cent.
Q: In de shop zie ik 4 modellen, een aantal accessoires en nog allemaal losse programmagroepen. Hoe
zit dat?
A: Je kan hier kiezen uit een van de 4 modellen. Kies je het instapmodel, de Healy Gold, dan mag je 1 losse
programmagroep er gratis bij uitzoeken. Tijdens het afrekenen wordt je gevraagd welke programmagroep je
erbij wil. Je doet dus alleen de Healy Gold zelf in je winkelwagentje. Bij de andere 3 modellen hoef je geen
programmagroep te kiezen.
Alle accessoires zitten al standaard in je pakket. Op de website zie je reserve onderdelen die je kunt
aanschaffen wanneer je ze nodig hebt.
Kies je voor het instap model -de Healy Gold - maar wil je wel 1 of meer van de programmagroepen van een
uitgebreidere versie dan kan je zo’n programma groep er los bij kopen. Tevens is het altijd mogelijk een
upgrade naar een uitgebreidere versie aan te schaffen. Dat kan ook altijd op een later moment.
Q: Het is best een uitgave. Is dat het wel waard?
A: Het instap model kun je kopen vanaf € 505,36 De modellen daarna zijn resp. € 1013,76, €1522,16 en de
Healy Resonance is € 2538,97. Dit is inclusief btw. Dat is inderdaad best een investering. Maar als je bedenk
voor welke toepassingen je het allemaal kunt gebruiken en dat ook nog voor je hele gezin dan zal je zien dat
je de investering er in no time uit hebt. De kosten aan een therapeut of behandelaar liggen al gauw velen
malen hoger. (Denk maar eens aan wat een aantal behandelingen aan een fysio therapeut, acupuncturist,
homeopaat, manueel therapeut etc. kost) Dan ben je al gauw veel meer dan € 500,- kwijt. Tel daar dan nog
eens bij op wat je kwijt bent op jaarbasis aan voedingssupplementen en medicijnkosten dan zie je dat je
kosten ongemerkt behoorlijk kunnen oplopen. Bekijk je deze investering op langer termijn, dan zal je zien dat
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deze je juist behoorlijk wat kosten aan artsen, therapeuten en behandelaars voedingssupplementen en
medicijnen zal schelen!
Leef je bewust en vindt je gezondheid en welzijn belangrijk dan kan de Healy echt een uitkomst voor je zijn.
Hij is niet alleen in te zetten voor pijnbestrijding maar ook voor tal van andere aandoeningen en ook voor
welzijn, denk hier bijv. aan bij fitness, beroep, beauty/ huid, slaap etc.
De aanschafkosten van een Healy zijn eenmalig. En ben je ondernemer, dan hoef je de 21% BTW niet te
betalen. Ideaal is ook dat je altijd programma’s in een later stadium bij kunt kopen. Je start dan nu
bijvoorbeeld met een bepaald model en na een tijdje koop je alsnog een upgrade. Zo faseer je je uitgaven.

Q: Dat netwerkmarketing verhaal wat erachter zit, vind ik niet zo fijn. Kan ik ook gewoon kopen zonder
te maken te hebben met netwerkmarketing?
A: Het bedrijf wat de Healy op de markt heeft gebracht heeft gekozen voor Social Sharing. Op deze wijze
hoeven zij niet te investeren in advertentie kosten. Wat ze doen, door op deze wijze het product in de markt
te zetten, is dat zij het geld wat ze besparen op advertentiekosten hiervan de mensen die de Healy
aanbevelen aan anderen een vergoeding geven.
Uit ervaring weet ik dat mond op mond reclame het beste werkt voor elke dienst of product. Ik ontvang ook
veel cliënten die via via de weg naar mijn praktijk vinden. En daar ben ik heel dankbaar voor!
Een client van mij bracht mij op de hoogte van het bestaan van de Healy, zo werkt het dus… en dan is het
de gun factor of je deze ook bij degene koopt die het je aanbevolen heeft. Die krijgt namelijk dan een
vergoeding van Healy als je besluit deze na de 14 dagen uitproberen te houden. De prijs is overal hetzelfde
en je kan het overal kopen, echter zal ieder op zijn eigen wijze je hierin begeleiden. Ik raad je aan dit zeker in
je overweging mee te nemen. Goede begeleiding is goud waard! Bij mij ben je ervan verzekerd dat je een
goede begeleiding krijgt en met al je vragen hierover terecht kunt, waarbij ik ook al mijn kennis en kunde als
therapeut inzet. Het is een fantastisch innovatief apparaat die ik (en mijn gezin) zowel persoonlijk, als in mijn
praktijk gebruik. Eenvoudigweg omdat het werkt en ik fantastische resultaten zie. Het is op de markt
gebracht voor iedereen die zijn gezondheid en welzijn belangrijk vindt. En op deze manier kun je elkaar ook
helpen financieel een extraatje te verdienen.
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Uiteraard kan je de Healy ook gewoon kopen als klant. Zonder “member” te worden. Hier wil ik je graag de
volgende overweging meegeven. Wanneer je de beslissing hebt genomen over te gaan tot het aanschaffen
van een Healy en je bent nu niet van plan om je Healy aan te raden aan anderen, wil ik je toch adviseren om
TIJDENS HET AFREKENEN ‘Member’ te worden. Dat is gratis. En mocht iemand net zo enthousiast over de
Healy zijn als jij en er ook één willen kopen, dan ontvang je een financiële vergoeding omdat je Member bent.
Ben je geen “Member” dan ontvang je als klant punten over je aankopen. Vergelijkbaar met een
spaarprogramma zoals bij de Shell of de Albert Heijn. Hiermee kun je dan sparen voor een gratis programma.
Ontvang je dus liever geld, dan adviseer ik om member te worden.
Q: Als ik een Healy koop, gaat dat dan altijd via jouw link?
A: Alleen als je via mijn webshop de bestelling doet, koop je via mij een Healy. Bestel je de Healy via mij,
dan kun je rekenen op uitgebreide support en ondersteuning.
Let er op dat als je gaat bestellen dat dan de naam Healymovement linksboven de pagina in beeld komt bij
“Shop van”. Je ziet dan ‘Shop van Healymovement’.
Let op: Je kunt je ook eerst als Member bij mij aanmelden. Wil je liever van deze optie gebruik maken neem
dan contact met mij op dan gaan we samen door het proces. Ben je al member bij mij en wil je daarna
kopen, neem dan even contact via het contact formulier, dan neem ik z.s.m. contact met je op. Dan leg ik je
uit hoe je dat doet. Echter adviseer ik om tijdens het afrekenen Member te worden. En uiteraard help ik je
daar ook mee als je dat graag wilt. Neem dan contact met mij op.

Q: Als ik op de link klik kom ik op een Duitse website. Mijn Duits is niet zo goed.
A: Aan de rechterkant van je scherm zie je deze afbeelding
talen kiezen, ook Nederlands.

Als je daarop klikt kan je uit heel veel

Q: zijn er nog aandachtspunten tijdens het afrekenen?
A: Loop je adresgegevens goed na. En zet helemaal bovenaan bij de laatste pagina - nadat je betaald hebt een vinkje dat je per email op de hoogte gehouden wil worden. Dan ontvang je tijdens het verzendproces emails. Je betaalt overigens ook verzendkosten.
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Maak ook een foto of screenshot van het scherm van de betaalbevestiging. Mocht het nodig zijn dat heb je
alle gegevens direct bij de hand.
Als je ervoor kiest member te worden dan maak je tijdens het afrekenen een gebruikersnaam aan. Dit wordt
ook de naam van jouw persoonlijke Healy shop. Dus kies een passende naam (zonder spaties of @ tekens).
Een wachtwoord krijg je vervolgens per mail van Healy.
Q: kan ik nog op een andere manier informatie krijgen?
A: Ja via een besloten Facebookgroep
Heb je serieuze interesse om bij mij een Healy te kopen, of heb je al een Healy bij mij gekocht, dan voeg ik
je toe in de besloten FB groep. Tevens kan je dan lid worden van de whatt’s app groep. Naast dat je vragen
aan mij kan stellen, kan je hier ook al je vragen kwijt. Vele professionals en ervaringsdeskundigen in deze
groep kunnen je voorzien van antwoorden. Het werkt supersnel! Ook kunnen er tips en ervaringen worden
uitgewisseld en vind je enorm veel informatie. Via what’s app geef ik je ook verwijzingen naar de gratis
webinars die 3x per week worden gehouden door professionals.
Ook wijs ik je de weg in volgende gebieden:
۞ Wat doe je met je Healy op het moment dat je hem ontvangt.
۞ Waar haal je informatie vandaan en kan je met je vragen terecht
۞ Tips voor gebruik
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