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Beard oil, beard wax, beard balm. Mik is ezek? Mi a különbség köztük? 
 

Ezek a 3 alappillér a szakállápolásban és miközben ugyan hasonlítanak egymásra, mégis más-más célra 

használjuk őket. 

 

Beard Oil - szakállolaj 

 

Ha azon morfi rondózol, hogy egyáltalán mi szüksége annak, hogy ilyet használj, azt ne felejtsd el, hogy a 

szakállszőrzet  nem különbözik a rendes hajadtól, amikor annak ápolásáról van szó. Muszáj ápolni, mosni és 

tisztítani mindkettőt, hogy a legjobb formában tartsd őket. Érdemes tudni (bár, gondolom ha van szakállad 

akkor már észre vetted), hogy az arcszőrzet sokkal durvább a fejeden található rokonához képest, ami azt 

jelenti, hogy több szeretet és odafigyelést igényel részedről. Minél hosszabbra nő a szakállad, annál több 

ápolást fog igényelni, feltéve, hogy a természetes tápanyagok nem jutnak el a szőrszálvégekhez. Itt jön be a 

szakállolaj a képbe. 

 

A szakállolaj kiválóan hidratál és kondicionál, de nem csak a szakálladat, hanem a szőrzet alatti bőrödet is, így 

két fontos feladatot ki is lehet pipálni egy mozdulattal. Amennyiben jó kisfiú vagy és rendszeresen használod, 

a szakállad és az alatta lévő bőröd mindig hidratált lesz, illetve érezhetően sokkal puhább lesz. de, a 

szakállolaj használatából eredő előnyeit itt nem érnek véget... 

 

A puhító hatás mellett, az olaj megszünteti a viszkető érzést, illetve az azt követő irritációkat, főleg a szakáll 

növesztés első fázisaiban, amikor a szőrszállak igen durva tapintással érintkeznek a bőröddel. Idővel még azt 

is észre fogod venni, hogy kevesebb töredezett szőrszálvégek vannak miközben gyorsabban és dúsabban nő 

a szakállad. 

 

Szakállolaj összetevők 

 

Az összes előnyt, amit élvezheted a szakállolaj használatából, mind az összetevőknek köszönhető. A legjobb 

szakállolajak különféle olajok állnak, az ún. hordozó-olajok és illóolajok jól összerakott keveréke, mint 

például a jojobaolaj, szőlőmagolaj, mandulaolaj, ricinusolaj és persze E vitamin. Mindegyiknek bámulatos 

hidratáló ás tápláló tulajdonságokkal bírnak, teljesen természetes és hypoallergén, szinte varázslatos 

eredményeket elérve az arcbőrödön és szakálladon egyaránt. Még néhány olajféle ami gyakran található egy 

jó minőségű szakállolajban: Az argán, eukaliptusz,  teafa, fenyőfa, tű fa, szantálfa és cédrusfa. 

 

Azoknak akik preferálják egy jó illatú szakállolajokat, fontos megjegyeznem, hogy az illóolajok kiváló 

fertőtlenítő hatásúak és szépen kitisztítják az arcbőrödön lévő pórusokat, illetve segít a pattanások és 

ekcéma elleni harcban. 

  

https://pbsdepo.hu/barberdepo-140


Mikor is kellene használni a szakállolajat? 

 

Jó kérdés :) Főleg, hogy néhányan nem hajlandóak használni, mert úgy gondolják, hogy túl zsíros lesz tőle. 

Persze... egy arcszőrzet -olajnak zsíros hatása lehet... de csak akkor, ha túl sokat használjuk.  

 

Itt a tuti recept: 

Rövid szakállakhoz maximum 2-3 csepp olaj ajánlott, egy közepes hosszúságú szakállnál 3-4 csepp, míg 4-5 

cseppet használandó egy ZZ Top-féle szakállon (teenager-korom egyik kedvence volt). 

 

  ZZ Top – Gimme All Your Lovin’ 1983 (az a kocsi meg a csajok ) 

 

A legtöbben reggel, arcszőrzet mosás után használják a szakállolajat, mivel olyankor a szőrtüszők és pórus 

kinyílnak és könnyebben felszívódik az olaj. Egyet is kell, hogy értsek velük. Optimálisan naponta 2 szer 

érdemes használni az olajat, egyszer reggel és egyszer éjjel lefekvés előtt. Lehet többször is felkenni az olajat, 

de igazán szükségtelen. Akárhogyan döntesz, érdemes az olaj használata előtt tusolni vagy legalább arcot 

mosni, hogy jobban felszidjon a lényeg. Azért ne felejtsd el törölközővel jól megszárítani az arcodat és 

szakálladat, ha túl nedves, akkor a víz felhígítja az olajat, nem fog megfelelően hatni az anyag. 

Hogyan alkalmazzunk a szakállolajat? 

 

Egy alapos szakállmosás egy arra való készítménnyel (Beard Wash), majd néhány cseppet (lsd. feljebb) 

cseppentsük tenyerünkbe. Dörzsöld szét az olajat a tenyereidbe amíg egy finom réteg alakul ki, majd kezdj el 

belemasszírozni az olajat a szakálladba és bőrödbe. 

 

A legjobb módszer az, ha elkezded a szakállad alatti bőrödnél, majd szépen kifele fésülöd a szakálladat az 

ujjaiddal. A szőrszálvégek a legszárazabb része szakálladnak, szóval ne felejtsd el teljesen a végekig vinni az 

olajat. Ne felejtsd el, hogy a szakállolajat nem kell kiöblíteni, szépen felszívódik és teszi a dolgát. 

 

Tipp: Nagyon jól működnek a vaddisznó sörtés kefék a készítmény szétoszlására. Nem csak egyenletesen 

eljutatja az olajat a szakállad minden részére, egy ilyen típusú kefe (Beard Brush) volumen (dúsító) hatást 

kölcsönöz a szakálladnak. 

 

Befejezésül, használd egy jó minőségű szakállfésűt (Beard Comb) amivel faszán lehet beállítani a kanócot.  
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Dear Barber Beard Oil 30ml 3.345.-Ft (UK) Minden arcszőrzet típusra alkalmazható a borostától a szakállig. Kondicionálja a száraz, töredezett 

arcszőrt. Puhítja és lágyítja az arcbőrödet, miközben megfelelően hidratál és jó illatot biztosít. Argán, 

mandula és kókusz olajokban gazdag.   

Mr. Bear Family Beard Brew 30ml 3.470.-Ft Svéd manufakturás termék család. Ápolttá, erősebbé fényesebbé teszi arcszőrét. Gyulladás csökkentő 

hatása megszünteti a viszketést, irritációt és nyugtatja a bőrét is. Használtával könnyebben 

kezelhetővé, fésülhetőbbé varázsolja a szakállat. Mandulaolaj, sárgabarackmagolaj, jojobaolaj, 

rózsacsípőmagolaj, illóolajok hozzáadásával készül. Friss citrusos illat. 

Kosimetik Gentlemen Beard Oil 30ml 3.190.-Ft Spanyol márka, 99.9% természetes anyagokból rakták össze. Viszonylag új a piacon, de eddig csak jót 
hallani róla. 
 

Vines Vintage Beard Oil 30ml 2.215.-Ft (UK) Nagyon jó ár/érték arány! Jojobával, édes mandulaolajjal, és magnéziummal dúsítva. Ha 
túlságosan érzékeny a bőröd akkor nem biztos, hogy neked való. 
 

Dapper Dan BearCare Bear Oil 50ml 4.910.-Ft Kedvencünk! Ritkán találni olyan szakállolajat ami nem cask 30ml-s kiszerelésben van. Ezt a terméket 

(szerintem okosan) 30ml és 50ml-ben kapható. Nem cask ideálisabb a szalon használatra, de árban 

jobban is jár az ember az 50ml-sel. Egyedi illatot biztosít egész nap. Lágyítja és táplálja a szakállad. 

Hidratál és védi az arcbőröd az irritációtól, kiszáradástól. Az egyszerűbb használat érdekében, egyedi 

csepegtető dugóval van ellátva. Klasszikus, egyedi és összetéveszthetetlen vanília és tonkabab illata 

garantáltan különlegessé teszi arcszőröd. Az 50ml-s kiszerelésűnek nagyon király kis hordó mintájú az 

üvege is! Tölünk 5*-ot kap. 

 

 

https://pbsdepo.hu/dear-barber-beard-oil-30ml-978
https://pbsdepo.hu/mr-bear-family-szakall-olaj-citrus-30ml
https://pbsdepo.hu/blend-beard-oil-szakallolaj-30ml-735
https://pbsdepo.hu/vines-vintage-beard-oil-szakallolaj-100ml-1704
https://pbsdepo.hu/dapper-dan-beardcare-beard-oil-szakallolaj-50ml
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