
הטייפ שלנו חזק ואלסטי, מחזיק את החזה ללא צורך בחזיה כך 
שנוכל ללכת עם מחשוף עמוק או גב פתוח. 

עשוי 95% כותנה ו 5% אלסטין והדבק אקרילי היפואלרגני חזק.
הטייפ עמיד בפני מים וזיעה. 

בעזרת הטייפ, אנו נבנה את התמיכה לפי גודל החזה.
ככל שהחזה גדול יותר- נוסיף רצועות נוספות לתמיכה גם 

מהצדדים ומלמטה. מאחר והטייפ מדביק את החזה ואת כובדו אל 
עור הגוף, כובד החזה מושך כלפי מטה את העור, תיתכן משיכה 

של העור על ידי הטייפ. יש להשתמש בטייפ לפי ההוראות 
ולהדביק מספר רצועות מספיק לתמיכה בכובד החזה כדי למנוע 

את משיכת העור.
כל גליל מכיל 5 מטרים אשר יספיק למספר שימושים. השימוש 
בטייפ הוא חד פעמי- יש לשים לב לאופן הנחת הטייפ על הגוף 

לפי סרטוני ההסבר- לקבלת הסרטונים יש לפנות אלינו ברשתות 
החברתיות או בוואטסאפ 0545563322 עם מספר ההזמנה 

שלך.

אין לגעת בדבק של הטייפ לפני הנחתו על העור מאחר והמגע 
של האצבעות יחליש את הדבק. כמו כן, אין להדביק את הטייפ 

לעור ואז להוריד ולנסות להדביק בחזרה.

אופן השימוש והנחיות בנוגע לזמן שימוש:
שימוש ראשון - אם מעולם לא השתמשת בעבר בסרט ההדבקה 

שלנו, אנא בצעי בדיקת רגישות לפחות 3 ימים לפני האירוע 
(לאחר כל שימוש בטייפ יש לחכות לפחות 72 שעות עד השימוש 
הבא- גם לאחר הבדיקה). בדיקת רגישות של 6 שעות- להדביק 

לפחות צד אחד של החזה לפי ההוראות וסרטוני ההדרכה 
ולהמתין 6 שעות. במקרה של הרגשת גירוי או צריבה יש להוריד 

מיד את הטייפ בעזרת שמן לפי ההוראות. אם לאחר 6 שעות אכן 
הופיעה רגישות- אין להשתמש במוצר. 

את הבדיקה לדוגמה, עשי ביציאה לארוחה קצרה, ולא לאירוע 
בקיץ החם, כמו ברביקיו שנמשך יום שלם או חתונה שצפויה 
להימשך זמן רב. שימוש על עור שאינו רגיל לסרט ההדבקה 

למשך זמן רב יותר מהמומלץ עלול לגרום לגירוי ולסיכון שהעור 
יתחמם וייפצע.

את הטייפ יש לשים על עור יבש ונקי, ללא סימני יובש או קילוף של 
העור. על הפטמה בלבד- יש לשים מדבקה להגנה, או מעט וזלין 

אשר ימנע מהטייפ להדבק חזק אל הפטמה.
אין להשתמש בקרמים, שמנים או בשמים לפני ההדבקה על העור.

יש להניח את הטייפ לפי צורת הבגד אותו אנו מתכננות ללבוש. 
ניתן לראות דוגמאות באיורים המצורפים או לשלוח לנו הודעה עם 

מספר ההזמנה שלך באינסטגרם או בוואטסאפ למספר 
0545563322 ונשמח לעזור לכן בעזרת סרטונים ותמונות.

במקרה של תחושת גירוי, גרד, עקצוץ, צריבה או כל תחושת אי 
נעימות אחרת – יש להסיר את הטייפ מהעור באופן מידיי. את 

ההסרה יש לבצע אך ורק בהתאם להוראות ההסרה הכתובות 
מטה.

מזג אוויר חם וחום
הסיכויים להתחממות העור ולהיווצרות שלפוחיות גדלים במזג 

אוויר חם, והדבר עלול לקרות לאחוז קטן של המשתמשות. אנא 
הגבילי את השימוש ל־4-3 שעות אם את באירוע בחוץ, ואל תשהי 

בשמש לאורך זמן. אל תשתזפי עם סרט ההדבקה. הישארי בצל 
כדי לא להפעיל יותר מדי את הדבק שמופעל בחום. חום הגוף 
עלול לעלות מהר מאוד גם בצל או בפנים ביום חם או בסביבה 

חמה וחנוקה. אנא שימי לב לכך.

משתמשות מנוסות
השתמשי עד 10 שעות. גם משתמשות מנוסות עלולות לסבול 

מהתחממות יתר של העור, לכן אנא הקפידי לקרוא את ההנחיות 
שלנו כאן למעלה בנוגע לזמן השימוש במזג אוויר חם. אל 

תשתמשי למשך יותר מ־10 שעות. ובמקרה של הרשת גירוי כל 
שהוא מיד להוריד את הטיפ בעזרת שמן על פי ההוראות.

משתמשות בנות +50
לעיתים עור בוגר יותר רגיש ולכן גם מתפתחות יותר צלקות, כיוון 

ששכבת העור החיצונית (אפידרמיס) נהיית דקה יותר ומאבדת 
מגמישותה. לכן אנחנו ממליצות למשתמשות בנות +50 

להשתמש בהתחלה לזמן מוגבל של 3 שעות, ואז להאריך את זמן 
השימוש בהדרגה.

זמן שימוש מוגזם עלול למשוך יותר את העור ולגרום לגירוי.
תמיד המתיני 72 שעות לפני שימוש בסט נוסף של סרטי הדבקה.

שימוש בטוח:
*לעולם אל תמתחי את סרט ההדבקה*

זאת שיטת השימוש הכי נפוצה, שעלולה למשוך את העור ולגרום 
לחיכוך שיוצר שלפוחיות. בהדבקה, תמכי תמיד במשקל החזה 

ביד אחת, והדביקי את הטייפ ביד השנייה כדי להחזיק את החזה 
במקום. אל תעזבי ואז תמתחי ותמשכי את סרט ההדבקה למעלה 

כדי להרים את החזה. אם את סובלת מגירוי ומשפשופים רק 
בקצה המקום שבו היה סרט ההדבקה, זה סימן שהוא נמתח יותר 

מדי כשהודבק לעור, וגרם למתח בעור במקום שבו החזיק את 
משקל החזה.

אל תמשכי גבוה יותר מהחלק הבשרני יותר של רקמת החזה, כדי 
למנוע לחץ ופגיעה באזורים דקים יותר, כגון עצם הבריח. לעולם 

אין להדביק את סרט ההדבקה במרכז החזה, שבו העור דק יותר, 
ולעולם לא ליד הצוואר.

אל תיצרי שכבות של סרט הדבקה
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של העור או לשפשוף ולחיכוך 

שייצרו שלפוחיות. הדביקי את סרט ההדבקה ליד השכבה 
האחרונה ולא עליה.

הלקוחות שלנו נהנות מחווית שימוש קלה ובטוחה. יחד עם זאת 
חשוב לציין כי השימוש בטייפ עלול לגרום לשלפוחיות בעור/ גרד/ 

אדמומיות/ קילוף/ תחושת צריבה. לכן, אם בזמן השימוש הנך 
מרגישה אי נעימות כלשהי, הסירי את הטייפ והפסיקי שימוש.

כיצד מסירים את הטייפ
על מנת להוריד את הטייפ מהעור בסוף השימוש יש להספיגו 
בשמן רב, לעסות את השמן פנימה אל תוך הטייפ ולחכות 15 
דקות. לאחר מכן יש להסיר בעדינות מהפינה התחתונה של 

הטייפ.
אין לתלוש את הטייפ מהגוף! אם את חשה קושי או כאב בזמן 

ההסרה, הוסיפי עוד שמן והמשיכי לאט לאט.
יש לנו שמן גוף מדהים ומלא בויטמינים טובים לעור, אבל את 

יכולה להשתמש בשמן מכל סוג (שמן קוקוס או שמן תינוקות). 
מרחי שמן על כל סרט ההדבקה, החדירי אותו לסרט, עסי אותו 

פנימה במשך 15 דקות, כדי שהשמן יעזור לפרק את הדבק 
במהלך ההסרה וכך למנוע משיכה של העור. 

התחילי מלמטה ומשכי למעלה לאט ובעדינות, כשהיד השנייה 
לוחצת על הסרט כדי למנוע משיכה. אל תקלפי כלפי מטה ונגד 
העור. ככל שטמפרטורת הגוף עולה, הטייפ ידבק חזק יותר. לכן 
מאד חשוב שבמקרה ומתחילה תחושת גרד או עקצוץ - להסיר 

מייד את הטייפ מהגוף בעזרת השמן כפי שמצויין בהוראות 
ההסרה. (אנו ממליצות כי בעת השימוש בטייפ תמיד יימצא 

בהישג ידך שמן מתאים שיאפשר את הסרתו של הטייפ באופן 
מידיי).

לאחר הורדת הטייפ אין להשתמש בו שוב למשך זמן של 72 שעות 
לפחות.

אזהרות
* אין להשתמש בטייפ אם הנך סובלת ממחלת רקע כלשהי 
הכוללת מעורבות עורית כלשהי או אם הנך נוטלת תרופות, 

תוספים וכיו' בעלות השפעה עורית כלשהי (למשל איזוטרטינואין 
או רואקוטן).

* אין להשתמש בזמן הריון ו-6 חודשים לפחות לאחר הלידה. אין 
להשתמש בזמן הנקה.

* אין להדביק את הטייפ על פצעים פתוחים/ כוויות/ פגמי שמש/ 
פריחות/ מחלות עור/ עור שנצרב מהשמש או ממיטת שיזוף/ 

פיגמנטצייה/ עור מיובש/ מתקלף.
* אם את אלרגית למדבקות או לדבק, או לאחד החומרים 

במדבקה- אל תשמשי בטייפ.
* במקרה של עור רגיש יש לנהוג בזהירות. גם אם לא היו לך 

בעבר רגישויות למוצר זה או למוצרים דומים לו, עלולה להיווצר 
רגישות .

* אין לישון עם הטייפ.
* אין להשתמש בטייפ מעל 10 שעות רצופות.

* אין להשתזף עם הטייפ או למרוח עליו מזרז שיזוף בשמש.
* אין להסיר את הטייפ ללא שמן.

במקרה של גירוד/ עקצוץ/ גרד/ תחושת אי נוחות/ משיכה של 
העור- יש להוריד מייד את הטייפ לפי הוראות ההסרה.

אלרגיות בעור / עור רגיש
תמיד יש לבצע בדיקת רגישות 72 שעות לפני השימוש. אם את 

סובלת מגירוד, מגירוי, מצריבה או מאי־נוחות, הורידי מייד את 
סרט ההדבקה. הדבר עלול להיות סימן לאלרגיה לאקריל.

תגובות אלרגיות
אם את רגישה לדבק, לאקריל, לְסְטֶרץ' או למוצרים דומים, כגון 

פלסטרים, אל תשתמשי בסרט ההדבקה.
אם את לא בטוחה בנוגע לאלרגיות, אל תשתמשי במוצרים 
ותתייעצי קודם עם רופא/ה. boebody לא תישא באחריות 

במקרה של פריחה בגלל תגובה אלרגית, והמשתמשת אחראית 
לוודא שהשימוש בטוח, ולקרוא את כל המידע לפני המשך 

השימוש במוצר.
יש לציית תמיד להנחיות שלנו בנוגע לזמן השימוש, ולהאריך את 

זמן השימוש בהדרגה, במהלך שימוש קבוע. 
אין להשתמש בטייפ בשנית לפחות 3 ימים לאחר השימוש בו ולכן 

יש לבצע את הבדיקה 72 שעות לפחות לפני האירוע.
בנסיבות מסוימות, סרטי הדבקה עלולים לגרום לשלפוחיות 

ולגירוי בעור גם אם בבדיקה נראה שאין רגישות. לכן אנחנו נרצה 
לתאר כל סיכון אפשרי ולהסביר למה זה עלול לקרות, כדי לוודא 

שתדעי הכול לפני השימוש, ותוכלי למנוע גירוי בעור במהלך 
השימוש בסרטי ההדבקה.

התחממות יתר של העור ומזג אוויר חם 
אנא היי ֵערנית מאוד אם את בוחרת להשתמש בסרט ההדבקה 

לאירועים יומיומיים בקיץ, בחופשה או בשמש, כגון: חתונות, 
ברביקיו, פסטיבלים וכו. 

צייתי להנחיות שלנו למעלה בנוגע לזמן השימוש במזג אוויר חם.
כשהעור מתחמם יותר מדי מתחת לסרט ההדבקה עלולים 

להיווצר שפשופים ושלפוחיות מבועות זיעה.
אל תדביקי על עור שרוף או על עור שנחשף לשמש לאורך זמן 

במהלך שיזוף, כיוון שהעור יהיה חם ורגיש.

שיזוף / שחייה
בשום אופן אסור למשתמשות להשתזף עם סרט ההדבקה או 

לשבת איתו בשמש במזג אוויר חם, כיוון שהדבר מגביר את 
הסיכויים להתחממות יתר של העור. אם בחרת לשחות עם סרט 

ההדבקה, אנא הקפידי לא לחשוף את העור ישירות לשמש לאורך 
זמן.

לקוחות שבוחרות להשתמש בסרט ההדבקה במזג אוויר חם, 
בחוץ בשמש או בסביבות חמות וחנוקות, כגון מועדונים או 

אירועים צפופים, חייבות להיות מודעות לסכנות שהעור יתחמם 
במהלך השימוש בסרט ההדבקה. אם תתעלמי מכך, עלולות 

להיווצר שלפוחיות.

שלפוחיות חיכוך - איך הן נוצרות?
כשהעור מתחמם יותר מדי או כשנוצר חיכוך ומתח מתחת לסרט 

 Miliaria ההדבקה, עלולים להיווצר פצעונים המכונים
Crystallina או "בועות זיעה", בדומה לשלפוחית בכף הרגל. אלה 

שלפוחיות מלאות במים שנראות כמו טיפות או בועות זיעה. אם 
נוצר חיכוך בגלל מתיחת יתר של סרט ההדבקה או אם הגוף 
מתחמם מאוד, הנקבוביות מפרישות יותר זיעה כדי לקרר את 

העור. הזעה מוגברת זו קורית יותר במזג אוויר חם או בסביבות 
חנוקות, ולבישת בגדים צמודים או סרטי הדבקה עלולה להחמיר 

אותה. כשמקלפים את סרט ההדבקה מהעור אחרי שזה קרה, 
הטיפות הקטנות שעל פני העור עלולות להיפתח כשהסרט נמשך 
מהעור. כך נוצרים נגעים שבהם העור נשאר פתוח, מבועות המים 

שנוצרו. שפשופים נגרמים בגלל בועות החיכוך שנוצרות מתחת 
לסרט ההדבקה במהלך השימוש, ואז נפתחות במהלך הסרתו. 
ציות להנחיות שלנו בנוגע לזמן השימוש, להתקררות בסביבות 

חמות ולהקפדה שהסרט לא יימתח במהלך ההדבקה יכול לעזור 
למזער את הסיכון לגירוי.

מה לעשות אם זה יקרה לי?
פציעות כאלה משאירות סימן על העור, אבל בדרך כלל הן לא 

מספיק עמוקות כדי לגרום לצלקות - אלא אם עשית שימוש לקוי 
בסרט ההדבקה בניגוד לעצתנו. בדומה לשלפוחיות רגילות בכף 

הרגל, לפעמים לוקח להן זמן להיטשטש, ובמהלך ההחלמה הן 
עלולות להיראות ורדרדות או בהירות יותר מהעור שלך, במיוחד 

אם השתזפת בזמן הגירוי.
בדרך כלל הן קורות רק בקצוות העליונים, כי שם עיגנת את סרט 

ההדבקה על עור דק יותר. האזור הזה בדרך כלל נחשף יותר 
לשמש, מתחמם יותר ומזיע יותר. זה גם החלק בחזה שבו עיגנת 

את סרט ההדבקה, ואם הוא מותח נוצרות בועות חיכוך. אם 
נוצרים סימנים, הם דומים לסימנים של שלפוחית ברגל, ולפעמים 

יש להם צורה של הסרט. אנא טפלי בעורך אם זה קורה. אנחנו 
מבקשות מהלקוחות שלנו להקפיד במיוחד כשהן משתמשות 
בסרט ההדבקה שלנו בקיץ, לציית להנחיות שלנו כדי למנוע 
חיכוך, מתח והתחממות יתר, כדי שלא ייווצרו סימני חיכוך או 
שלפוחיות. יש לציין שההמלצות שלנו אינן המלצת רופא ויש 

להוועץ עם רופא במקרה של עור פצוע.
השתדלי לנקות ולחבוש את הפציעה ולעקוב אחר הוראות רופא.

האמור לעיל קורה ל0.3 אחוז מהמשתמשות, ולמרות כמות 
המקרים הקטנה הזו חשוב לנו בכל זאת להקפיד ולספק מידע 

בנוגע לבטיחות העור באתר שלנו. אנו מבקשות שתקראי על כך 
לפני השימוש במוצרי סרטי ההדבקה שלנו. סרטי ההדבקה 

דביקים מאוד, וחובה להשתמש בהם בזהירות, במיוחד במזג אוויר 
חם ואצל משתמשות שעורן אינו רגיל לסרט. אנא קראי את כל 

המידע כדי למנוע פגיעה בעור.
Boebody לא יכולה להבטיח למשתמשות שלא תהיה כל פגיעה, 

כיוון שרגישות העור משתנה מאדם לאדם. המידע נמסר כדי 
לעזור למנוע זאת, מהסיבה שגירוי העור קורה לא בגלל המוצרים, 

אלא בגלל נסיבות מסוימות במהלך השימוש בסרטי ההדבקה.
Boebody מבקשת מהמשתמשות לא להשתמש במוצרים באופן 
שגוי או מוגזם. הלקוחה אחראית לקרוא את כל התנאים, ולצפות 

בכל סרטוני ההדרכה בנוגע להדבקה ולהסרה, לפני השימוש.




