
8  CU IDADOS  QUE  VOCÊ  PREC ISA  TOMAR  
COM  A  SUA  BARBA

PR IME IRO  PASSO  –  SE JA  PAC I ENTE  
COM  SUA  BARBA1
Uma barba de respeito verdadeiramente épica é

fruto de paciência, por isso mantenha a calma.

Quando você começa a deixar sua barba crescer,

pode ser meio incomodo principalmente nas

primeiras 4 a 6 semanas. 

SA I BA  COMO  (E  QUANDO )  APARAR  
SUA  BARBA3
A frequência com que você apara sua barba varia

em função do comprimento que se quer atingir.

Mas para que você mantenha sua Barba Ideal é

interessante que venha até a Barbearia pelo

menos a cada 15 dias. 

LAVE  SUA  BARBA  REGULARMENTE4 Isto é especialmente importante nos estágios

iniciais do crescimento, quando alimentos e

células presas podem exacerbar a coceira. Por isso

lave sua Barba diariamente e utilize um bom

Shampoo pra Barba, aqui na Barba Branca temos

um excelente pra você. No processo de cuidado

com a Barba todo o procedimento de

Barboterapia é muito importante, por isso

utilizamos o Pré Barba Esfoliante, Shaving Gel (Gel

de Barbear), Toalha quente e o massageador.

COMB INE  SUA  BARBA  COM  O  FORMATO  
DO  SEU  ROSTO2
 

Uma barba de respeito deve estar em sintonia

com o rosto. Depois das primeiras semanas

deixando sua barba crescer você pode consultar

nosso infográfico sobre Barba Ideal, nele você

encontra dicas de como descobrir a Barba Ideal

para o seu tipo de rosto.

UT I L I Z E  BA LM  E  ÓLEO  PARA  BARBA5
Nada melhor para domar uma barba como o uso

regular de Balm e óleo de barba. Existem muitas

opções para escolher em uma variedade de aromas

masculinos, e um bom Balm e um bom óleo pra

barba condicionam os fios deixando eles mais

macios, fáceis de pentear, modelar e brilhantes.

Temos um ótima linha pra você aqui na Barba

branca.
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"TRE INE  SUA  BARBA "6 Uma manutenção regular na barbearia e a

utilização de bons produtos, manterá sua forma

escolhida, mas essa não é a única maneira de

manter sua barba alinhada. Pentear ela com um

pente pra barba ou uma escova irá destruir os fios

estranhos, treinando-os para crescer na direção

correta.

NÃO  ESQUEÇA  DO  SEU  B IGODE7
Uma barba épica também significa deixar o

bigode crescer. Para mantê-lo bonito, você precisa

cuidar dos fios principalmente da área debaixo do

seu nariz.

PRESTE  ATENÇÃO  NA  SUA  
A L IMENTAÇÃO

WWW .BARBABRANCABARBEAR IA .COM .BR

S IGA -NOS
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Pois é, sua barba é feita de proteína e gordura,

mas também é fortemente dependente das

Vitaminas B5, B3 e B9. Isso significa carnes magras,

nozes, gemas, leite e muitas folhas verdes se você

está seriamente comprometido com sua barba.

E aí, preparado pra levar a sério o cuidado com a Barba? Será

um prazer ajudar você!!

Acompanhe a Barba

Branca no Instagram e no

Facebook, fique por dentro

de tudo que acontece no

mundo da Barba e Cabelo !!

https://barbabrancabarbearia.com.br/
https://www.instagram.com/barbabrancabarbearia/
https://www.instagram.com/barbabrancabarbearia/
https://www.instagram.com/barbabrancabarbearia/
https://www.instagram.com/barbabrancabarbearia/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/barbabrancabarbearia/

