
Dbanie o brodę i wąsy - jak się do tego zabrać?  
Właśnie dołączyłeś do grona brodaczy? ŚWIETNIE! Pamiętaj jednak, że jest to duże 

zobowiązanie. Aby broda była efektowna, należy poświęcić jej mnóstwo czasu i pracy. 

Stosowanie odpowiednich kosmetyków także jest kluczowe. Może i jest to uciążliwe, jednak 

z pewnością warte zachodu. Broda jest nie tylko elementem naszego wyglądu, ale także 

charakteru. Jak zatem dbać o brodę, aby zawsze prezentowała się wspaniale?  

Pielęgnacja brody  
Nie ukrywajmy, że rano po wstaniu z łóżka mało komu chce się dokładać dodatkowych 

elementów porannej rutyny. Wymaga to przełamania, jednak, jeśli wejdzie w nawyk, 

przestanie przeszkadzać, a może nawet pozwoli Ci się zrelaksować przed ciężkim dniem. Ku 

temu potrzebne jest jedynie kilka elementów, o które powinieneś powiększyć swoją łazienkę. 

Co to za przedmioty?  

Przede wszystkim profesjonalny kartacz. Z jego pomocą wygrasz walkę z łuszczącą i suchą 

skórą. Szukając odpowiedniego, kieruj się przede wszystkim włosiem. Powinno być one w 

pełni naturalne. Regularne szczotkowanie nada włosom zdrowy wygląd i blask, a także 

pobudzi je do dalszego wzrostu.  

Pielęgnacja zarostu to nie tylko przeczesywanie jej. W dużej mierze opiera się ona na 

stosowaniu profesjonalnych kosmetyków. Stosuj je, a zobaczysz, jak dużo zyska Twoja broda. 

Będzie ona nie tylko lśniła, ale zyska idealne nawilżenie.  

Rodzaje kosmetyków do brody 
Zacznijmy od tego,  stosowanie kosmetyków przez mężczyzn ani trochę nie jest “mało 

męskie”,  jak mylnie wiele osób twierdzi. Jest to mit, powielany od lat. To dzięki tym 

profesjonalnym produktom nadajesz zdrowy i elegancki wygląd brody, w wielu przypadkach 

podnoszący samoocenę. Nie bój się więc ich stosować. One niczemu nie zaszkodzą, a wręcz 

pomogą. Co więc stosować, by uzyskać oczekiwany efekt?  

Na rynku jest wiele różnych firm oferujących takowe produkty. Wybierz ten, który odpowiada 

Twoim potrzebom. Zakupy swoich kosmetyków do pielęgnacji zarostu zacznij od wyboru 

szamponu lub też mydła do brody. Następnie zwróć uwagę na wszelkie olejki i balsamy. Mają 

one na celu wzmocnienie i regenerację włosów. Ostatnim Twoim kierunkiem powinny być 

wszelkie produkty do modelowania. Są to różnego rodzaju żele, pasty, czy woski. Dzięki nim 

zyskujesz pewność, że twój zarost pozostanie na swoim miejscu przez cały dzień, bez 

odstających włosków.  

Jakie kosmetyki do brody wybierać? 

Jeśli chcesz być uznawany za mężczyznę z klasą postaw na profesjonalne kosmetyki do 

pielęgnacji brody. Producenci takich produktów dokładają wszelkich starań, byś wyglądał 

najlepiej, jak się da, a przy tym pięknie pachniał. Wiele preparatów ma w sobie szeroką gamę 

naturalnych składników, czyniąc je tym samym wysokiej jakości specyfikami.  Układanie 

zarostu ze specjalnie dostosowanymi kosmetykami stanie się czystą przyjemnością. 

Najpopularniejszymi firmami produkującymi profesjonalne kosmetyki są Reuzel, Pan Drwal, 

Proraso, Lavrite, Uppercut. Cieszą się one ogromnym uznaniem nie tylko wśród brodaczy, ale 

także wyspecjalizowanych barberów.  



Jak używać kosmetyków do brody i wąsów?  

Należy przyznać, że każdy mężczyzna marzy o wzroku kierowanym w jego stronę. Niezależnie 

czy jest to przez kobiety, czy przez innych mężczyzn. Aby temu sprostać, niezbędne jest 

zaznajomienie się z tematem jak dbać o zarost. Pamiętaj jednak, że pielęgnacja raz na pół roku 

nie wystarczy. Kosmetyki takie jak szampon czy balsam muszą być stosowane regularnie, aby 

coś z tego było. Swoją pielęgnację skup na 3 podstawowych krokach, a  z pewnością osiągniesz 

to, do czego dążysz.  

1. Dokładnie oczyść brodę za pomocą szamponu lub mydła do brody. Pozbędziesz się w 

ten sposób wszelkich niechcianych zanieczyszczeń  

2. Odżyw zarost za pomocą balsamu lub olejku. Zaowocuje to zdrowym wyglądem.  

3. Precyzyjnie ułóż włosy za pomocą kartacza i profesjonalnych kosmetyków, np. wosku 

lub pasty. 

To wszystko, teraz możesz cieszyć się pięknym zarostem i eleganckim wyglądem. To jak 

układasz brodę, zależy tylko od Ciebie. Rób tak, jak podpowiada Ci serce. W końcu to Tobie 

ma się najbardziej podobać i to Ty masz czuć się dobrze sam ze sobą. 
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