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Bajusz, szakáll és férfi hajápolási kalauz… most végre rendet rakunk a káosz között! 

Manapság csak szaporodnak az újabbnál újabb fogalmak a férfi haj- és arcszőrzet ápolás terén. 

Pomade…? Fibre, mattitó, clay (agyag), formázó, krém, beard oil, beard brew, shave oil, ilyen balm 

meg olyan balm…jajjj!! Okay, de melyik? …és mire való? 

Cikksorozatunk 1. részében a pomade-kkal kezdjünk. Az az igazság, hogy a pomade egyáltalán nem 

egy új kitalálmány. Az első pomade-k a 18. és 19. században jelentek meg, akkoriban medvezsír vagy 

méhviasz tartalmazták. Napjainkban nagyon fejlődött az ipar… igen minőségi termékeket gyárt 

rengeteg cég, sok-sok márkanév alatt. Most újra divatba jött, mondhatnánk, hogy most éli a 

fénykorát, de itthon kevésbé ismert a valódi mivoltja a nagyközönség körében. Hát, most rendet 

rakunk és tisztázzunk ezt, hogy milyen pomade-k vannak és mire valóak. 

Wax-petróleum alapú pomade 

Ezek a pomade-k az un. „old-school” típusúak. Még mindig vannak olyan márkák a piacon ami az 

1920-as évek óta nyomják az ipart. Jellemzően a „wet look” lehet hozzájuk tulajdonítani… 

hosszantartó „vizes” és fényes hatást kölcsönöznek. Könnyen fésülhető marad a hajd egész nap, 

azonban igen nehezen lehet őket eltávolítani, kimosni a hajadból. Manapság több cég gyart 

természetes alapanyagú pomade a hagyományos viasz-petróleum összetételű helyet. 

 Előnyök: Hosszantartó, fényes hatás, nem kemény, jól fésülhető 

 Hátrányok: Nagyon nehezen mosható ki a hajadból 

 

Vízbázisú pomade 

Sokan azt mondják, hogy ezek a pomade-k inkább hasonlítanak a hajzselékhez, amik kiszáradnak 

rövid idő elteltével, erősebb (keményebb) tartást adnak. Aki azt szeretné, hogy maradjon a frizura 

egész nap olyannak amilyennek beállította reggel, hát akkor ezek neked valóak. Nagyon könnyen 

kimosható, egy agyszerű öblítést megteszi, így kímélve a fejbőrödén található természetes védő 

olajréteget. Gyakran több olyan összetételt tartalmaz, ami nem természetes anyag, tehát ha neked 

ez fontos szempont, akkor alaposan olvasd el az „ingredients” a címkén. 

 Előnyők: Hosszantartó, erős tartást biztosít, könnyen kiöblíthető sima vízzel, kíméli a 

természetes fejbőr olajréteget 

 Hátrányok: Nem a természetes összetevői miatt híresek, tehát sok a kérdéses anyag bennük, 

gyorsan kiszárad és kemény lesz tőle a hajad ami lehet előny is, de van akinek ez nem jön be. 

Tartás:  

Léteznik a light hold-tól (könnyű tartás) az extreme hold-ig (extrém tartás) minden! Ez pusztán ízlés 

kérdése, illetve milyen eredményt szeretnél elérni, valamint mennyire rosszalkodik a hajad. íme egy 

kis segítség: 

https://pbsdepo.hu/barberdepo-140


 light hold, easy hold rugalmas, könnyű tartású  

 medium hold közepes tartású  

 strong hold erős tartású  

 heavy hold „nehéz”, vagyis erősen erős tartású  

 extra strong hold extra erős tartású  

 extreme hold extrém tartású  

 

Fényesség: 

Alapvetően mondható, hogy a víz-bázisú pomádék nagyobb fokú fényességet kölcsönöznek. Van a 

matte, azaz matt hatású, ami egyáltalán nem fénylik egészen a super shiny, azaz nagyon fényes 

hatásig. Ezt a gyártók mindig feltüntetik a csomagoláson. Ha a matt hatás rajongója vagy, akkor nézd 

meg a clay (agyag) típusú pomade-kat, illetve a matte (vagy matt), mattefier jelzésűeket. Néhány 

ajánlott termék: Tigi Matte Seperation Wax (igen, nem pomade a neve, de gyakorlatilag ide is 

sorolhatnánk), a Dapper Dan Matte Clay, illetve Dear Barber Matte Pomade-k is kiválóak, nekem 

nagyon bejönnek, illetve sokan esküsznek az Uppercut Deluxe Matt Clay-re (agyag). 

Sok helyen olvastam mostanában hazai post-okban a közösségi médiában (igen, FB ), hogy 

pomade-t kennek a szakállukra. Neeeeee! Az nem arra való! Szakállápolásra, kezelésre és 

formázásra vannak specifikus termékek… mindjárt neki is kezdjük a témának, de előtte a rövid kis 

történet ami eszembe jut, amikor arról olvasok, hogy pomade a szakállra. 

1990 óta élek Magyarországon és akkoriban, igen szegényes volt a választék a szépségápolás terén 

mind a férfiaknak és nőknek egyaránt. A top márkák abban az időben volt például a Taft, Denim ls 

Kallos (egyébként mindegyiket még most is találni nem kevés szalon pultján. Szégyen!). Szóval, nem 

nagyon ismerték a hajzseléket, krémeket és hasonlókat. Az egyik fiatal srác aki lakott az utcán a Bp. 

melletti falúban ahol laktam, egyik nap áthozott egy tubusos terméket és megkért kézjelekkel és 

óvodás magyarral (mert nem nagyon beszéltem a nyelvet), hogy fordítsam le neki, hogy ez a termék 

micsoda és mire való. Azt kell tudni, hogy az anya dolgozott pesten egy előkellő szállodában 

szobalányként és mindig haza hordta a fiainak, amit a külföldi vendégek ott hagytak a szobában 

távozásukkor. Rápillantottam a tubusra, nem emlékszem a márkára, de egy jóféle fogkrém volt… és 

megkérdeztem tőle, hogy miért is akarja tudni, mit csinált vele. Erre mondta, hogy a hajába kente… 

„hát ez hajzselé, nem”?! Egyből szétszakadtam a röhögéstől, majd együtt K*rva nagyot nevettünk  

miután elmondtam neki, hogy mit is kent a hajára… legalább jó mentolos illata volt  

Bocs, nem hagyhattam ki, de térjünk vissza a lényegre…. A következő részünkben megnézzük a 

szakállra való termékeket. Folyt köv. kb egy hét múlva! 

*A következő lapon összeszedtünk néhány termék, ami nekünk nagyon bejön: 

  



Pomade ajánló 

Termék neve Ára Rövid leírása Tartás - 
Fény 

Dear Barber Shaping 
Cream 100ml 
 

4.245.-Ft Minden hajtípusra, beleértve a durva és vastag hajat. Megerősíti a hajszerkezetet egy sima, 
puha stílushoz. Avokádó olajt tartalmaz, így a Shaping Cream intenzív kondicionáló 
tulajdonságot kínál és revitalizálja a száraz vagy sérült hajat. 

Tartás: 2 
Fény: 2 

American Crew Classic 
Pomade 85g 

3.450.-Ft Ideális hajformázó mind göndör, mind sima haj esetén, csodás fényt ad a hajnak. A szaharóz 
tartalma kondicionál és hidratál. A lanolin közepes tartást és erős fényt ad. Sokoldalúan 
használható termék, nem kelt zsíros érzetet. Nem göndörít. Kitűnő a göndör/hullámos vagy 
etnik hajra.  Víz alapú termék, ezért könnyű kimosni, maradványok nélkül 

Tartás: 3 
Fény: 4.5 

Tigi B4MEN Pure 
Texture Paste 83g 

1.975.-Ft Sokoldalú, krémes texturáló paszta a tincses és matt hatásért. A caranauba wax, az aminsavak 
és a formázó alkotóelemek megelőzik a haj kiszáradását, miközben megadják a haj végső 
textúráját. 

Tartás: 2 
Fény: 0 

D:fi Extreme Creme 
75g 

1.955.-Ft Erős tartású készítmény némi fényességgel. Segít gyógyítani és stimulálni az érzékeny fejbőrt. 
Sima hajtextúrát kölcsönöz, miközben kondicionál a hajat és fejbőrt. Agresszív tartásának 
köszönhetően, kiváló az extrém frizurák készítéséhez. Remekül használható a rétegek 
definiálásához és "updo"s". 

Tartás: 5+ 
Fény: 3 

Dapper Dan Matt Clay 
100ml 

3.320.-Ft hihetetlen erős tartást biztosít mindezt természetes matt tetszésű hatást nyújtva. Puha, lágy 
állaga által könnyen használható. Friss sáfrány illata még különlegesebbé teszi. 

Tartás: 5 
Fény: 0 

Farouk – CHI TS 
Moulding Clay 74g 

2.990.-Ft Agyag alapú dús hatású hajformázó paszta, erős fixálást nyújt, hihetetlen volument biztosítva a 
hajnak. Dús, természetes fényű frizurát készíthetsz vele pár mozdulattal.  
 

Tartás: 4.5 
Fény: 0 

Fudge Hair Shaper 
Original 75g 

4.285.-Ft Karamell illatú Ceresin és Carnauba Waxot tartalmazó hajformázó termék, mely akár többszöri 
felvitelre is alkalmas. Ez a termék kiemeli a hajat, dússágot és tartást biztosítva neki. A haj 
rugalmas marad, lehet fésülni és tetszés szerint formázni. 

Tartás 3 
Fény: 3 

Dear Barber Mattifier 
Wax 100ml 
 

4.245.-Ft a tömegből kitűnő, mégis tartós stílusba különíti a hajat, matt, rugalmas tartást biztosítva egész 
nap. Ideális minden hajtípusra, a Mattifier azonnali tartást biztosít, miközben a hajstílusoknak 
vastagabb, teltebb külsőt kölcsönöz. Kaolint tartalmaz, egy fehér agyagot, mely kovasavban 
gazdag, a Mattifier méregteleníti a hajhagymákat és belülről kifelé táplálja őket. 

Tartás: 2 
Fény: 0 

American Crew 
Fibre 50g 

2.755.-Ft Tökéletes egész rövid hajak formázásához is, erős tartással, matt hatás.A lanolin hihetetlen 
tartást ad. A méhviasz kezelhetővé teszi és megelőzi a vízvesztést. A Cetyl Palmitate (C-Vitamin 
származék) simává és rugalmassá teszi a hajat. 

Tartás: 4 
Fény: 1 

American Crew Heavy 
Hold Pomade 85g 

4.745.-Ft Vizes bázisú termék, így beszárítható, vagy száraz hajra is használható. Lágyító, vastagító hatás, 
könnyed bedolgozás. Vizes bázisú, Glicerinnel és Hidrolizált ricinus olajjal. 

Tartás : 5 
Fény: 5 

Tigi B4MEN Slick Trick 
Firm Hold Pomade 75g 

2.125.-Ft Új generációs nem zsíros hajkenőcs, könnyen kimosható formula! Kiemeli a haj természetes 
fényét, de nem zsírosítja el a hajat.Száraz hajon lesimítja a hajszálakat és magas fényt ad. 

Tartás: 4 
Fény: 2 

Dear Barber Fibre 
Shaper 100ml 
 

4.250.-Ft Az extrém rugalmas szál technológia alakítja és formálja a hajat, miközben puha és sima 
megjelenést biztosít. Természetes és különlegesen kifejlesztett síkosítókat tartalmaz, így ez az 
egyedi keverék kettős előnyt biztosít, hiszen nedvesíti a hajhagymákat és erős tartást ad a 
hajnak. 

Tartás: 5 
Fény: 4 
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