
Hogyan kell használni a Beard Balm-ot (szakállbalzsam) lépésről lépésre 

 

Tisztítsd meg a szakálladat. Bár, nem ajánlott minden nap samponnal megmosni a szakálladat, mégis érdemes 

átöblíteni sima langyos vízzel minden reggel, illetve este. Ez lehetőséget ad neked mindig egy tiszta "vászon"-hoz 

amivel tudsz "dolgozni", valamint megakadályozza a különféle "dzsuvák" felhalmozása arcszőrzetedben, 

miközben a természetes olajok és hidratálók maradnak. A hajadat lehet, hogy naponta megmosod samponnal, 

de a szakáll szőrzet hajlamos a kiszáradásra, ezért inkább hetente csak 1-2 alkalommal ajánlott a samponnal való 

tisztítása (természetesen Beard Wash-al, azaz szakállsamponnal). 

*Nagyon fontos, hogy a szakálladat alaposan szárítsd meg a mosás vagy öblítés után mielőtt a Beard Balm-ot 

applikálod, hogy a szőrzet és a bőrt megfelelően tudjon beszívni az anyagot. 

Egy 5 forintos érményi Balm-ot dörzsöld a kezeidben. Persze, a szakállad hosszától függ, hogy milyen 

mennyiséget érdemes használni, de semmi értelmi nincs annak, hogy pazaroljunk a drága anyagot... a kis 

mennyiség sokra megy. Mindig lehet még egy kicsit használni, ha úgy érzed kevés lett és néhány alaklom után 

rájössz, hogy a te szakálladnak mennyi a megfelelő adag. 

Tehát addig dörzsöld a kezeid között, amíg nem érzed, hogy elolvadt és megpuhult. Ne az ujjaid között dörzsöld, 

hanem inkább csak a tenyereidben, mivel később nehezebb megtisztítani a kezeidet az olajtól amikor végeztél. 

Dolgozd be a Balm-ot a szakálladba a nyakadtól kezdve, felfelé kézmozdulatokkal, az állad irányában. Kapard 

össze még egy kis Balm-ot, ha úgy érzed még vannak száraz szakáll részek. Amint sikerült alaposan benedvesíteni 

a szakállad alsó részét, kezd a pajesznál, és szépen lefelé dolgozd be a Balm-ot a felső részébe. 

Ne csak a szakáll felületére dolgozd az anyagot, hanem finoman masszírozd bele egészen a bőrödig. Egy szakáll 

csak annyira egészséges lesz, mint a bőr ahonnan nő. Mellesleg, a bőr masszírozása segít stimulálni a 

szőrhagymákat, ezzel segítve a gyorsabb, egészségesebb növekedést is. 

Formázd a szakálladat egy szakállfésűvel vagy szakállkefével. A Balm nem fog erős tartást biztosítani úgy, mint 

egy wax, de mégis jóval többet, mint az olaj vagy sima víz. 

Éjjel, mielőtt lefekszel aludni, öblítsd ki az olajat a szakálladból langyos vízzel. Reggel, ébredés után, ismételd 

meg a procedúrát újra. 

A Beard Balm-ot lehet, sőt ajánlott napi szinten használni, nem úgy, mint a sampont. Idővel észre fogod venni, 

ahogy szépen megpuhul és kezelhetőbbé válik. 

Sokan úgy gondolják, hogy egy szakállat növeszteni sokkal könnyebb, mint napi szinten borotválkozni, de 

legalább ugyan annyi időt és figyelmet igényel, hogy megfelelően karban tartsd. 

Kanocra fel! 

 


