
INSTRUKTAŻ 
UŻYTKOWANIA 

Nowoczesna polska marka specjalizująca się w rozwiązaniach
bieliźnianych do zadań specjalnych i nie tylko!



Od lat jesteśmy ekspertami w branży bieliźnianej,
posiadamy międzynarodowe kwalifikacje w bra-fittingu,
znaki zastrzeżone, a nasza oferta rozwiązań do dekoltów i
wieczorowych kreacji to wysokiej jakości asortyment
sprawdzony na wielu sylwetkach i biustach. 

Nasza bielizna po prostu działa - ubieramy kobiety od lat.
Jako marka prowadzona przez kobiety najlepiej
rozumiemy potrzeby innych kobiet. 

#bilbetteoriginal 

Zastanawiasz się, jakie bieliźniane rozwiązanie wybrać na
ślub, randkę, studniówkę lub inne wielkie wyjście?
Koniecznie zapoznaj się z naszym asortymentem i
poradnikiem staników samonośnych!
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https://www.instagram.com/officialbilbette/
https://www.instagram.com/officialbilbette/
https://bilbette.pl/sklep/


TAŚMA BOOB TAPE 
Dane techniczne oraz instrukcje użytkowania taśmy do
biustu. 
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To nasz bestseller do podnoszenia i
modelowania wszystkich biustów,
również tych bardzo dużych i
asymetrycznych. 

Wykonaj test wrażliwości przed
użyciem (w opakowaniu). Przyklej go
na obszarze dekoltu i noś 24h. Jeśli
po tym teście pojawią się
podrażnienia, nienaruszoną rolkę
taśmy możesz bez problemu
zwrócić.

 
W opakowaniu znajdziesz nasutniki
ochronne, instrukcję oraz 5m taśmy.
Zacznij modelowanie od
przygotowania ciała - nie może być
natłuszczone. M
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Umyj skórę wodą, bez mydła, żelu pod
prysznic. Skóra biustu nie może być
natłuszczona do mocowania taśmy -
olejki, balsamy i masła sprawiają, że klej
nie będzie trzymał się dobrze. Unikaj
preparatów na bazie olejków. 

Jeśli Twoje ciało ma tendencję do
przetłuszczania się, przemyj skórę
spirytusem salicylowym i odczekaj do
wyschnięcia. Jeśli posiadasz skórę
wrażliwą, nie powinnaś używać
spirytusu.12 METOD ZAKŁADANIA  

JAK UŻYWAĆ

PRZYGOTOWANIE CIAŁA
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Przygotuj nasutniki i naklej je na delikatny obszar
sutków by je zabezpieczyć. 

Przygotuj taśmę Boob Tape. Przymierz rolkę do
piersi, ramion i obwodu - rozplanuj stylizację. 

Taśma się mocno rozciąga - nie tnij zbyt długich 
 pasm, bo nie będzie to konieczne.  

Modelka ze zdjęcia pracuje na 5-6 okienkach
taśmy (zobacz spód rolki), mocować będzie do
okolicy ramion na biuście 80G. Jeśli masz mały
biust  A, B, C pracuj na 4 okienkach.  

Mocowanie polega na stopniowym przyklejaniu
taśmy, ciągnąć stopniowo papier w dół, a taśmę w
górę lub do boku - zależnie od stylu modelowania
jaki wybrałaś. Nie klej dwa razy - klej straci
przyczepność, jeśli będziesz próbowała to samo
pasmo  kleić dwukrotnie.  

KLEJENIE 
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Oklejenie rozpocznij od centralnej części biustu –
pierwszą taśmę poprowadź od podstawy biustu
przez sutek (oklejony nasutnikiem), pasmo
powinno zachodzić do okolic barku jeśli
potrzebujesz mocnego uniesienia w górę ciężkich
biustów.  Mniejsze piersi mocujemy nisko. 

Klej do góry, na bok lub horyzontalnie na
rozciągniętych taśmach, na odpowiednią
wysokość według potrzeby, modelując biust w
zależności od potrzeb kreacji.

Zbierasz biust do środka klejąc bokami w stronę
serca. Jeśli pozostawisz boki bez taśmy, nie
uzyskasz ładnego zaokrąglonego efektu.

Aby wspomóc ciężar dużych piersi możesz
wykonać tzw stelarz imitując obwód stanika na
przodzie.  

STYLIZACJE 
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Mocowanie nisko

Mocowanie wysoko 

Mocowanie koszyczek 



Małe piersi:
Małe piersi modelujesz na krótszych kawałkach
np. 4 okienka. Przetestuj długość zanim
potniesz wszystkie kawałki. Pamiętaj, że taśma
jest bardzo rozciągliwa.

Średnie piersi:
Odcinki na 5-6 okienek, 3 plastry będą
odpowiednie na średnie biusty.

Duże piersi:
Przytnij kawałki na 7-8 okienek zaznaczonych
na spodzie rolki jeśli posiadasz duży biust. Ta
długość powinna wystarczyć do uniesienia
bardzo ciężkiego biustu za ramiona. Lub pracuj
na 5-6 okienkach i wykonaj stelarz pod biustem.

DŁUGOŚĆ TAŚMY 
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Aby usunąć taśmę użyj balsamu, oliwki lub oleju
kokosowego by nawilżyć taśmę 
i złagodzić działanie kleju. Mocno natłuść taśmę,
szczególnie wszystkie brzegi i trzymaj przez 15-20
min. 

Zacznij odklejać bardzo powoli. Nie odrywaj
brzegów bez odpowiedniego natłuszczenia taśmy -
to brzegi mogą najbardziej podrażnić skórę przy
ściąganiu i ją naderwać. Wskazane jest
natłuszczenie krawędzi taśmy oliwką na godzinę
przed ściąganiem jeśli miałaś taśmy na sobie
ponad 8h. 

Podczas ściągania może pojawić się
zaczerwienienie, które zniknie po kilku godzinach.
Zastosuj balsam kojący np. Aloe Vera po odklejeniu
taśm
Taśma jest jednorazowego użytku. 

ŚCIĄGANIE 
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Nie martw się, jeżeli za pierwszym razem nie uda
Ci się idealnie nakleić pasów taśmy. Spróbuj
ponownie, lub poproś kogoś o pomoc. Pamiętaj
jednak, że taśma po oderwaniu straci
przyczepność. 

Przy obklejaniu piersi, odklejaj papierową osłonę
taśmy od danego pasma stopniowo powoli, aby
uniknąć fal i marszczeń. 

Zalecany czas noszenia max do 8h.

Na kanale YouTube znajdziesz wiele filmików z
instruktażem jak zakładać taśmy Boob Tape. 

DODATKOWE ZALECENIA  
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"jak zakładać boob tape"  
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FASHION TAPE DWUSTRONNA
TAŚMA DO UBRAŃ I  CIAŁA 
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Taśma dwustronna samoprzylepna to idealne
rozwiązanie do kreacji z dużymi dekoltami i
wycięciami. Dodatkowe zastosowania: suknie ślubne,
welony, mocowanie maseczek ochronnych na
twarzy, rękawiczek lateksowych do nadgarstków,
skarpetek do ciała, mocowania muchy lub krawatu
aby się nie poruszały, do ściągania meszków lub
sierści z ubrania, a nawet do usuwania śladów
szminki na swetrze!

Taśma jest jednorazowego użytku. Rolka pozwala na
dopasowanie i cięcie dłuższych  lub krótszych
kawałków według potrzeby. Jeśli masz dużą
powierzchnię do obklejenia polecamy klejenie
punktowe - pasma ułożone z odstępami. Tym
samym zwiększysz wydajność rolki. Nasze
opakowanie na mocny zacisk pozwoli na zachowanie
świeżości taśmy nawet na kilka lat.



PYTANIA?
SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI! @officialbilbette

#bilbetteoriginal

MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE 
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Bilbette Ltd
 
E-mail: klient@bilbette.pl

https://bilbette.pl

https://bilbette.pl/

