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METAMORFOZY

KLASYCZNY 
MINIMALIZM

Zobacz pełną 
metamorfozę Andrzeja, 
którą przeszedł  
w naszej Akademii.
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ANDRZEJ O SOBIE
Prowadzę szkolenia dla mechaników sa-

mochodowych. Jestem ekspertem kilku 

dużych koncernów produkujących auta.

Gdy rok temu zapuściłem brodę,  

w lustrze zobaczyłem zupełnie innego 

człowieka. Uważam, że zarost bardziej 

podkreśla moją osobowość. Na co 

dzień muszę bardzo twardo stąpać po 

ziemi. Jestem realistą, myślę praktycz-

nie. Bywam dość surowy, szczególnie 

wobec samego siebie.

Nigdy nie zdarza mi się użalać nad 

sobą. Nie poddaję się, nawet jeśli dro-

ga do celu, który sobie wyznaczyłem, 

jest długa i trudna. Czasem jednak, 

jak każdy, muszę wyluzować. Urlop all 

inclusive? Nie, to nie dla mnie. Muszę 

czuć kopnięcie adrenaliny. Dla relaksu 

ścigam się z innymi twardzielami w wy-

ścigach na ćwierć mili. Jestem eksper-

tem od odpowiedniego przygotowania 

samochodu. A potem już tylko trzeba 

się wykazać odwagą, roztropnością  

i nie „pękać”. Ostrzegam, że niełatwo 

mnie pokonać. 

Jeśli chodzi o samą Akademię to 

podobały mi się wszystkie pomysły 

Wojtka. Traktowałem jego stylizacje 

jako swego rodzaju zabawę. Mam do 

siebie dystans, więc nie było problemu, 

żeby mnie do czegoś przekonać.

BARBER  
O ANDRZEJU
Andrzej ma bardzo niesforną 

brodę, która musi być starannie 

pielęgnowana, żeby wyglądać 

atrakcyjnie. Jeśli jednak będzie 

o nią dbał, efekty mogą być 

spektakularne. 

DAWID  
O ANDRZEJU
Od razu gdy go zobaczyłem, 

pomyślałem, że jeśli chodzi  

o modę jest dość zachowawczy.  

I rzeczywiście, wiele pomysłów,  

które mu podrzucaliśmy, z uśmiechem, 

ale stanowczo odrzucał. 

Po prostu go to nie kręciło.  

Dlatego poszliśmy w stylizacji  

w zupełnie inną stronę. 

Żadnych szaliczków, dodatków,  

ozdób. Proste, funkcjonalne  

i eleganckie rzeczy. Bo Andrzej  

to męski charakter. Minimalizm jest 

zawsze w dobrym guście.

BARBER: 
Andrzej ma twarz podłużną  

z charakterystycznymi kośćmi 

żuchwy. Pasuje mu pełny zarost,  

ale  musi pamiętać, by cieniować 

boki. Jeśli zapomni o tym i pozwoli 

brodzie rosnąć „jak ona sama chce” 

to może sprawić, że przy szczupłej 

posturze będzie miał twarz chomika.

ANDRZEJ O SOBIE: 
Przyszedłem do Wojtka 

bardzo zarośnięty. Na pewno 

uporządkowanie zarostu było dobrym 

pomysłem. To wciąż jestem ja,  

ale schludniejszy. 

1Odsłona DAWID: 
Szeroka broda zainspirowała mnie 

do wymyślenia stylizacji „ogrodni-

ka”. Elegancję koszuli z kamizelką 

przełamaliśmy krótkimi spodniami  

i butami bez skarpetek. Andrzej jest 

szczupły i wysoki, więc dobrze mu  

w jasnych kolorach.

ANDRZEJ O SOBIE :
Tego typu szortów nie noszę. 

To nie jest mój styl. Ale koszula bez 

krawata – jak najbardziej. Kupuję!
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3Odsłona
BARBER: 
Zasady są od tego, by je łamać. 

Jeśli podłużną twarz Andrzeja 

podkreślamy wydłużając ją 

jeszcze bardziej za pomocą 

spiczastej brody, to w pewnym 

momencie „przeginając” prze-

kuwamy wadę w zaletę.  

I powstaje stylizacja, która  

przyciąga uwagę i jest razem  

w porządku.

ANDRZEJ O SOBIE: 
Bródka w szpic i wąsy zakręcone 

do góry to raczej nie mój styl. Na 

pewno nie wybrałbym się tak na 

trybuny Legii, ale do niszowego 

angielskiego pubu, może… 

Zawsze staram się dopasować 

do sytuacji.

Odsłona

DAWID: 
To moja ulubiona stylizacja.  

Ciemny golf i jasna marynarka kolo-

rystycznie się uzupełniają  

i sprawiają, że całe zestawienie ma 

zarówno klasę, jak i walor użytkowy. 

Tak można chodzić do pracy, ale  

i na spotkania, randki, meetingi czy 

po prostu na spacer. Klasa i styl.

ANDRZEJ O SOBIE :
Do pracy, mimo wszystko, założę 

jednak klasyczną koszulę. Ale na 

relaksacyjny spacer po Starówce – jak 

najbardziej.

BARBER: 
To mój typ. Andrzej jest 

indywidualistą i to chciałem 

podkreślić. Bo lubię indywidualistów, 

ludzi nietuzinkowych i odważnych. 

Uwagę przyciągają oczywiście wąsy. 

W takiej stylizacji Andrzej na pewno 

nie zginie w tłumie. Ludzie będą  

go odbierać jako mocnego 

gentlemana z nutą szaleństwa.

ANDRZEJ O SOBIE: 
Od ponad roku nie miałem tak 

krótkiego zarostu. Jest bardziej 

schludny, elegancki, klasyczny, 

niemal pedantyczny. Czuję się w tym 

nieco dziwnie…

DAWID: 
Beżowy płaszcz z błękitnymi spodniami to ze-

staw dla każdego. Świetnie wygląda w mieście 

i nadaje mężczyźnie charakteru. To solidny 

evergreen, po który zawsze można sięgnąć, gdy 

mamy wątpliwości co na siebie założyć.

ANDRZEJ O SOBIE :
Ta stylizacja jest bardzo fajna i chyba naj-

bardziej mi odpowiada. Zawsze noszę długie 

spodnie, a taki płaszcz bardzo mi się podoba  

i mógłby znaleźć się w mojej garderobie.
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SIŁA SPOKOJU

Obejrzyj wszystkie 
odsłony Andrzeja, 
które wykonaliśmy 
w Akademii Stylizacji 
Zarostu.

BARBER  
O ANDRZEJU
Andrzej ma bardzo charaktery-

styczny, celtycki typ urody.

Jego podłużna twarz lepiej bę-

dzie wyglądała, jeśli broda nie 

będzie przycinana w szpic, tylko 

lekko jej kształt zaokrąglimy. 

ANDRZEJ O SOBIE
Noszę zarost od pięciu lat właściwie 

z jednego powodu – zawsze miałem 

problem z porannym wstawaniem.

Pracuję jako specjalista od 

monitorowania pojazdów w firmie 

ochroniarskiej i muszę odpowiednio 

się prezentować, gdy jadę na 

rozmowy z klientami. Zarost nadaje 

odpowiedni charakter mojej twarzy  

i współgra z osobowością.

DAWID  
O ANDRZEJU
Ponieważ ma męskie, szerokie 

ramiona, może sobie czasem 

pozwolić na więcej, choć chyba 

najlepiej będzie się czuł  

w klasycznych zestawach. Andrzej 

to ciemny blondyn, który będzie 

dobrze wyglądał w kolorach, które 

go rozświetlą. Na pewno powinien 

postawić na błękity, a unikać żółci  

i pomarańczy. Zwłaszcza przy 

twarzy te kolory sprawią, że jego 

blond włosy i zarost będą miały 

rudy odcień.
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DAWID: 
Letnia stylizacja smart casual na pią-

tek, czy półformalne spotkanie.  

Z jasnymi kolorami zazwyczaj  trzeba 

bardzo uważać, bo uwypuklają wszel-

kie niedoskonałości figury. Sylwetka 

musi być zadbana, nienaganna, jak 

właśnie u Andrzeja.

ANDRZEJ O SOBIE :
Fajne połączenie kolorów. Błękitna ko-

szula bardzo mi się spodobała. Czułem 

się w tym zestawie bardzo dobrze.

1Odsłona

BARBER: 
To mój typ. Andrzej ma bardzo 

regularne rysy, więc pełny zarost 

nadaje mu powagi i godności.  

A jednocześnie maskuje pieprzyki na 

szyi i policzkach. Taka stylizacja to 

świetny „klasyk” z wykorzystaniem 

całego potencjału zarostu, który 

Andrzej ma. Właściwie trzeba 

pamiętać tylko o porządnym 

wyczyszczeniu konturów. Ta stylizacja 

nadaje się dla osób, które cenią sobie 

naturalność ale i estetykę.

ANDRZEJ O SOBIE: 
Naprawdę dobrze się poczułem.  

To wciąż znacznie odświeżony  

i bardziej elegancki. 

Myślę, że tak właśnie będę się 

stylizował na co dzień.

DAWID: 
Prawdziwy męski klasyk, który 

zawsze się sprawdzi. To zestawie-

nie dla każdego, również dla tych, 

którzy mają do zrzucenia kilka kilo.  

Ale szczególnie dobrze wygląda  

w pastelach ten typ urody, który 

reprezentuje Andrzej – jasny 

blondyn.

ANDRZEJ O SOBIE :
Wiem, że to jest wszystko bardzo 

eleganckie i na specjalne okazje 

mogę się tak ubrać. Ale to chyba 

nie jest mój styl.

2Odsłona

BARBER: 
Odizolowanie wąsów optycznie 

powiększa górną wargę.  

W ten sposób pokazaliśmy 

styl, mocny charakter Andrzeja. 

Widać od razu, że to mężczyzna 

przywódczy, z autorytetem. 

Człowiek, który ma potencjał  

do wielkich czynów.

ANDRZEJ O SOBIE: 
Wąsy naprawdę fajnie 

wyglądały, ale nie jestem 

przekonany, czy z tak przyciętą 

brodą rzeczywiście jest mi do 

twarzy.
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BARBER: 
Dżentelmeński wąs podkreśla 

owal twarzy Andrzeja. W tej 

stylizacji widzę większą statecz-

ność, nieco mniej szaleństwa, 

ale za to bardzo dobrą energię. 

Ten człowiek wzbudza zaufanie.

ANDRZEJ O SOBIE: 
To naprawdę zabawne 

połączenie cienkich wąsów 

i zarostu na podbródku. 

Początkowo nie byłem 

przekonany, ale potem 

uznałem, że jest super.

DAWID: 
Moją ulubioną jest stylizacja numer trzy. Andrzej ma bardzo casualowy look, 

w młodzieżowym, świeżym wydaniu. Przy jego typie urody doradziłbym mu 

na co dzień raczej stonowane kolory, ale ta zielona „bomberka” jest teraz 

bardzo en-vogue i świetnie pasuje do zarostu.

Ta stylizacja jest dość eklektyczna. Mamy koszulę, mankiety, spodnie  

w kant wywinięte w nogawkach. Wszystko jest „trochę z innej bajki”, ale 

razem tworzy fajne eklektyczne zestawienie dla ludzi przed czterdziestką, 

bardziej odważnych, otwartych, którzy lubią pobawić się modą.

ANDRZEJ O SOBIE :
Kompletny odlot. Strasznie fajny zestaw.  

Mógłbym tak chodzić na co dzień.

3Odsłona

MĘŻCZYZNA 
Z POLOTEM

Mirek to sympatyczny 
facet z klasą,  
z fantastyczną długą 
brodą i zadziornym 
wąsem. Taki look 
idealnie pasuje  
do jego twarzy, 
dlatego Wojtek 
postanowił pokazać 
różne stylizacje 
głównie modulując 
ułożenie wąsów. 
Dawid zaś docenił 
duże poczucie 
estetyki Mirka i jego 
zamiłowanie  
do szczegółów  
w ubiorze.     
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MIREK O SOBIE
Przestałem się golić trzy lata temu.  

Nie miałem czasu, byłem zajęty.  

A po czterech dniach Olka – moja żona, 

spojrzała na mnie i powiedziała: świet-

nie wyglądasz! Więc to dla niej postano-

wiłem z goleniem trochę poczekać.  

Ale po dwóch miesiącach żona orzekła, 

że wyrosła mi już broda jak u Jezusa  

i wysłała mnie do barbera. Od tamtego 

czasu noszę zarost, a zarazem staram 

się o niego dbać. Robię to już nie tylko 

dla żony i syna (trzyletni Mikołaj nie 

wyobraża sobie taty bez brody), ale  

i dla siebie. Jestem szefem firmy, która 

zajmuje się sprzedażą profesjonalnego 

sprzętu wentylacyjnego i dla straży po-

żarnej. Z natury jestem bardzo pogodny, 

czasem skłonny do chłopięcych żartów. 

Broda dodaje mi niezbędnej powagi,  

a co za tym idzie, także pewności siebie.

BARBER  
O MIROSŁAWIE
Gdy zobaczyłem Mirosława, 

pomyślałem sobie: „oto kla-

syczny drwal”. Jego broda jest 

specyficzna, siwieje, bo traci 

pigment. Zarost jest niepokorny, 

rośnie sobie jak chce. Wymaga 

codziennej pielęgnacji, czesania 

kartaczem i wygładzania olej-

kami i pomadą.

DAWID  
O MIROSŁAWIE
Bardzo go polubiłem, bo to 

szalenie sympatyczny facet, mający 

świadomość własnego ciała i dbający 

o siebie. Ma świetne wyczucie estetyki 

i detalu. Lubię ludzi, którzy mają taką 

samoświadomość. Miło się z nim 

pracowało.

BARBER: 
Zdecydowanie to właśnie jest 

mój typ. Ten wykręcony do góry, 

zadzierżysty wąs, a zarazem 

estetyka zarostu bardzo casualowa 

tworzą połączenie bardzo 

hipsterskie. Mirek ma w sobie taką 

elegancję i styl retro, z którym mu 

do twarzy.

MIREK O SOBIE: 
Broda dłuższa, podkręcony wąs, 

który nadaje świeżości.  

To jest stylizacja, w której czuję się 

najlepiej, pasująca według mnie do 

formalnego ubioru jak i casual.

DAWID: 
Moja ulubiona stylizacja. Mirek 

ma śniadą karnację i bardzo pa-

sują mu kolory typu kawa latte 

– lekkie brązy. Ma też już swoje 

lata i pozycję w świecie biznesu. 

Myślę też, że „kapitański” zarost 

dodaje mu powagi. Dlatego 

powinien szukać dobrych jako-

ściowo tkanin. Markowa koszula 

i lniane spodnie pokazują jego 

klasę. Espadryle, czyli buty, któ-

re nie są typowo garniturowe – 

to luz i zarazem klasyka. Ważne 

są też dobrej jakości dodatki, 

które pokazują, że facet jest nie 

tylko na stanowisku, ale  

i na poziomie.

MIREK O SOBIE :
Lubię brązy i beże, szczególnie 

jesienią. Ale to chyba też niezła 

stylizacja na wiosnę i lato. 

Lekkie lniane spodnie, rozpięta 

koszula, espadryle, obuwie 

bez skarpet (nareszcie można 

je porzucić). A jednak, choć mi 

się to bardzo podobało, to nie 

czułem się swobodnie. Pewno 

dlatego, że rzadko ubieram się 

w ten sposób.

1Odsłona
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DAWID: 
Świetnie skrojony garnitur powinien 

być w każdej męskiej szafie. Ważne, by 

doskonale leżał. Do tego odpowiedni 

pasek i buty. Od razu widać, że to facet 

z dobrym gustem. Wzorowa stylizacja 

dla każdego mężczyzny. Kolory są 

idealnie współgrające – brązy i odcień 

granatu wpadający w chaber. Marzy 

mi się, by tak się u nas nosiły „wyższe 

sfery” biznesu.

MIREK O SOBIE :
Garnitur wkładam na szczególne 

okazje: śluby, wesela, uroczystości 

rodzinne. Bardzo rzadko ubieram się 

formalnie, ale gdy już to nastąpi, czuję 

się świetnie i swobodnie. Być może 

to przyzwyczajenie sprzed lat, gdy 

pracowałem w korpo. Tak czy inaczej, 

garnitur nadaje powagi,  

a w połączeniu z moim siwym „nobli-

wym” zarostem – super!

BARBER: 
Tak można się wystylizować, 

jeśli ktoś dość konserwatywnie 

patrzący na modę będzie chciał 

mieć coś wyjątkowego.  

A jednocześnie nie chce zbytnio 

„poszaleć” i nie ma czasu, by 

bawić się w zakręcanie wąsów 

na wosk.

MIREK O SOBIE: 
Wąs jest tu nieco za długi, 

rozłożysty. Mam obawy, czy 

pasuje do tej długości brody. 

Chyba z dłuższym zarostem 

prezentowałby się korzystniej. 

Ale stylizacja fajna, odrobinę 

podkręcone końce wąsów mi 

się podobają. Nie lubię tylko 

tych wygolonych „luster” pod 

dolną wargą.

2Odsłona

DAWID: 
Doskonałe zestawienie na weekend 

za miastem, z rodziną. Lniana ko-

szula, dzianinowy sweter z dobrej 

przędzy – pokazują klasę Mirka.  

Tenisówki przełamują ten podmiej-

ski styl, ujmując nieco lat,  

a zarazem powagi.

MIREK O SOBIE :
Stylizacja, której używam na co 

dzień: sportowe buty, jeansy, 

koszula lub t-shirt. To połączenie 

lekkie i przyjemne w noszeniu.

BARBER: 
To najbardziej „klasyczny” 

zarost. Może nieco frywolny, 

ale luźny, niewymagający zbyt 

dużych starań i naprawdę łatwy 

w pielęgnacji. Dla kogoś, kto 

najbardziej lubi „tak jak jest”  

i nie chce zbyt wielu zmian.

MIREK O SOBIE: 
Najkrótsza broda, w której czuję 

się najmniej komfortowo. Choć 

zarost jest zadbany, schludnie 

przycięty, ale niczym się nie 

wyróżnia. Nawiasem mówiąc, 

to najlepsza stylizacja według 

mojej żony… ;-)

3Odsłona
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  MIEJSKI 
WOJOWNIK

Zobacz jak 
bardzo 
zmieniliśmy 
Piotra  
w ostatniej 
odsłonie!

DAWID O PIOTRZE
Uwielbia cross-fit, dużo trenuje  

i dobrze się czuje w swoim ciele.  

Jest doskonale zbudowany  

i musieliśmy mocno się pilnować, 

żeby jakoś złagodzić jego sylwetkę 

gladiatora.

PIOTR  O SOBIE
Chyba nigdy nie goliłem się na gładko, 

ale od kiedy „trzydniowy” zarost za-

stąpiła „prawdziwa” broda, zauważy-

łem wśród moich znajomych mocne 

podziały. Jedni podchodzą do mojego 

wizerunku z entuzjazmem, inni są 

mocno zdegustowani. Nieco przekornie 

nazwałem swój profil na Instagramie 

„miejski drwal” i postanowiłem nie 

przejmować się uwagami krytycznymi. 

Zwłaszcza, że broda budzi szacunek.  

W pracy mówi się do mnie „kierowniku”, 

nie tylko dlatego, że prowadzę swój klub 

fitness, ale również z tego powodu,  

że z brodą wyglądam groźniej, budzę 

respekt. Od czterech lat jestem instruk-

torem cross-fitu. Wcześniej studiowałem 

na krakowskim AWF, i jeszcze dodatko-

wo dziennikarstwo. Ale myślę, że moim 

powołaniem jest pomaganie ludziom  

w uzyskaniu zdrowej sylwetki i przeko-

nanie do sportowego stylu życia.  

O brodę staram się dbać. Codziennie ją 

rozczesuję grzebieniem. Ale nie mam na 

tym punkcie fioła. Czasem używam olej-

ków, które dostaję od moich klientów.

BARBER  
O PIOTRZE
Piotr to prawdziwy fighter. Ma – 

z mojego punktu widzenia  

– idealny zarost, który świetnie 

poddaje się stylizacji. Łatwo 

tu uzyskać kontury i prowa-

dzić linie geometryczne. A na 

dodatek doskonale współgra ze 

sportową sylwetką Piotra.
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BARBER: 
Piotr ma twarz bardziej okrągłą 

niż inni nasi modele. Starając 

się maksymalnie wykorzystać 

zarost, z którym do nas przy-

szedł, starałem się wydłużyć mu 

optycznie twarz, żeby uniknąć 

efektu „księżyc w pełni”.

Piotr  O SOBIE: 
Dobrze przystrzyżona broda  

i wąsy to wariant, który 

zdecydowanie najbardziej mi 

odpowiada. Podobną stylizację 

noszę na co dzień i czuję się  

w niej najlepiej.

DAWID: 
Kraciasta koszula i broda „drwala” to 

coś dla facetów bardziej postawnych. 

Piotr jest doskonale zbudowany, ale 

taki styl będzie pasował także tym 

panom, którzy mają nieco więcej ciała.

Piotr  O SOBIE :
Wszystkie za proponowane przez  

Dawida stylizacje przypadły mi do 

gustu i tak naprawdę nie potrafię 

zdecydować się, która podoba mi się 

najbardziej. Tutaj czułem się zupełnie 

swobodnie, bo tak właśnie najczęściej 

się ubieram, gdy wychodzę na miasto.

1Odsłona

2Odsłona

BARBER: 
To mój typ. Bardzo lubię ludzi 

stanowczych, indywidualistów. A taki 

właśnie jest Piotr.

Chciałem pokazać więc jego 

charakter, siłę, stanowczość, 

zdecydowanie. Uzyskałem to poprzez 

usunięcie wąsów i nadanie ciekawego 

kształtu zarostowi pod dolną wargą.

Piotr  O SOBIE: 
Tu widać jak zarost może zmienić 

oblicze faceta. Ciekawy eksperyment, 

jednak nie przypadł mi do gustu na 

tyle, żebym próbował go powtarzać.

DAWID: 
Mój wybór. Bardzo fajne zestawienie ciężkiej 

kurtki ramoneski z białą koszulą  

i spodniami 7/8 od garnituru. Do tego buty 

bez skarpetek. To zarazem nonszalancja  

i elegancja. Pokazujemy siłę Piotra, ale i jego 

głębszą naturę. To taki look dla twardzieli  

z osobowością i wewnętrzną wrażliwością.

Piotr  O SOBIE :
Propozycja nieco bardziej elegancka ale 

ciągle swobodna, dlatego idealnie dopaso-

wana do moich preferencji.
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3Odsłona

BARBER: 
Tu od pierwszego rzutu oka 

widać, że Piotr to typ sportowca 

z zacięciem wojownika, niepo-

konanego fightera. Pomimo, że 

twarz mu się w tej stylizacji za-

okrągliła, to zostawienie zarostu 

nieco dłuższego na podbródku, 

delikatnie ją wydłużyło i pod-

kreśliło jego naturalne cechy.

Piotr  O SOBIE: 
Ponieważ na co dzień pracuję 

jako trener personalny, taki 

zarost może się sprawdzić, ze 

względu na bezproblemowe 

utrzymanie oraz wygodę. Będę 

to miał na uwadze.

DAWID: 
Piotr jest instruktorem crossfitu, więc 

chciałem się do tego odnieść. To dla 

niego najbardziej naturalna stylizacja. 

Pokazuje nieco więcej ciała, więc nie 

wszędzie będzie nam pasowała  

i na pewno trzeba mieć wyrzeźbione 

mięśnie, ale dla kogoś, kto nad sobą 

pracuje, taki look będzie odpowiedni.

Piotr  O SOBIE :
Potargana i wypłowiała koszulka pod-

kreślająca budowę, luźne dresy  

i idealna „fit” stylizacja jest bardzo  

w moim guście.

COLLEGE BOY

Zobacz wszystkie 
metamorfozy Wojtka 
i propozycje ubioru. 
Choć jest młody, lubi 
kiedy zarost dodaje 
mu lat i najlepiej 
czuje się w pełnej 
brodzie. Czy obawa 
przed zgoleniem 
wąsów wiąże się ze 
złymi wspomnieniami?
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WOJTEK O SOBIE
Brodę noszę odkąd zaczęła mi rosnąć.  

I nigdy jeszcze nie miałem pokusy, żeby 

ją zgolić. Pracuję jako model i fotomo-

del, zarost jest ważnym elementem 

mojego wizerunku. Gram w serialach, 

filmach reklamowych, teledyskach. 

Brodę nosiłem jeszcze zanim pojawiła 

się moda na „drwala”. Dobrze się z nią 

czuję.  W Gliwicach jest jeden barber 

shop, ale w małych miastach trudno jest  

z dostępem do salonów i akcesoriów. 

A ja brodę pielęgnuję codziennie, 

przystrzygam trymerem co drugi dzień, 

stosuję kosmetyki do pielęgnacji. Raz 

na miesiąc chodzę do barbera, żeby 

dokonać większych poprawek. Długość 

zachowuję w zależności od potrzeb 

– kiedy do roli potrzebna jest dłuższa 

broda – zapuszczam. Kiedy krótsza – 

skracam długość zarostu. Staram się tak 

modelować zarost, żeby zatrzymać jego 

formę. Najważniejsza jest szerokość, 

żeby wyprofilować kształt twarzy. Uży-

wam trymera, dbanie o zarost zajmuje 

mi około 10 minut dziennie. W mojej 

miejscowości jestem jednym  z nielicz-

nych, którzy noszą brodę. Inaczej jest 

w zawodzie – wśród modeli znacznie 

więcej jest mężczyzn z zarostem.  

Kobiety bardzo często mówią mi, że im 

się podobam. Dobrze reagują na brodę.

BARBER  
O WOJTKU
Wojtek ma gęsty zarost  

i sportowy tryb życia. Jego 

twarz jest niezwykle plastycz-

na, co daje wiele możliwości 

stylizacji zarostu. Ale najbar-

dziej pasuje mu klasyczny styl 

zarostu w typie amerykańskiego 

chłopaka z college’u.

DAWID  
O WOJTKU
Ma w oczach iskrę. Widać po nim,  

że lubi zaszaleć i jest dość obeznany 

z modą.

To jeszcze chłopiec, ale w fajny sposób 

chciał się na naszej sesji pobawić ko-

lorem. Z pewnością wyrośnie z niego 

amator życia.

DAWID: 
Dla młodego człowieka. Aktywnego, 

uprawiającego sport. To propozycja 

zestawienia kolorów, która dodaje 

energii.

WOJTEK O SOBIE :
Pierwsza stylizacja jest super luźna, 

pasująca do mnie, ale raczej od czasu 

do czasu. Na co dzień staram się wy-

glądać dość elegancko, ale na wyjście 

na stadion czy siłownię –idealne.

BARBER: 
To bardzo „klasyczna” stylizacja.  

Wykorzystaliśmy do maksimum 

zarost, z którym Wojtek do nas 

przyszedł. Ma owalną twarz, 

więc będzie dobrze wyglądał  

z pełną brodą, pod warunkiem, 

że zawsze będzie starał się być 

zadbany i estetyczny.

WOJTEK  O SOBIE: 
Taki chyba najbardziej  

mi pasuje. Jest idealnie 

przycięty, fajnie wystylizowany.  

Do takiego zarostu jestem 

przyzwyczajony. Podoba mi się, 

nadaje mi charakteru.  

Ma idealny kształt i kontur.

1Odsłona
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DAWID: 
Bardzo uniwersalna stylizacja, 

która pomoże nam ukryć pewne 

mankamenty figury. Na każdą 

nieformalną okazję. Każdy się 

będzie w tym zestawieniu czuł 

dobrze i bezpiecznie.

WOJTEK O SOBIE :
Nie moje klimaty, ale mógł bym tak się 

ubrać na wyjście do siłowni czy luźny 

spacer.

2

BARBER: 
Tu nadaliśmy Wojtkowi styl 

sportowy. Zgoliłem mu wąsy, 

bo odsłonięta górna warga jest 

wygodniejsza przy uprawianiu 

sportu. Poza tym Wojtek – po-

wiedzmy to szczerze, ma spory 

nos. A bez wąsów wydaje się 

być optycznie nieco mniejszy.

WOJTEK O SOBIE: 
Tu wyglądam jak amisz. Kiedyś 

nosiłem taki zarost bo moja 

ówczesna dziewczyna nie 

tolerowała wąsa. Z dziewczyną 

się rozstałem, wąsy zapuściłem, 

i myślę, że to był właściwy ruch.

Odsłona
BARBER: 
To mój typ. Wojtek wygląda  

poważniej, a jednocześnie nieco 

ekscentrycznie. Poprzez mocne 

wycieniowanie boków i dyspropor-

cje długości pokazujemy indywidu-

alny rys charakteru.  

Taka stylizacja na pewno jest kom-

fortowa i nadaje się dla młodego 

człowieka, który chce wyglądać 

statecznie, a jednocześnie nie ma 

nic przeciwko temu, by było to 

wygodne.

WOJTEK O SOBIE: 
Tu, w tej stylizacji wyglądam na 

młodszego o co najmniej trzy lata. 

Wszyscy znajomi na snapchacie 

stwierdzili, że wąs i broda muszą 

mi jak najszybciej odrosnąć, bo 

wyglądam naprawdę słabo. Jestem 

tego samego zdania.

3Odsłona

DAWID: 
Moja ulubiona stylizacja Wojtka.  

Na pewno nie nadaje się dla wszyst-

kich. Ale Wojtek jest szczupły, więc 

krótsze spodnie, które optycznie 

skracają sylwetkę mu nie zaszkodzą. 

Bawimy się tu konwencją brytyjskiego 

college’u. To oczywiście stylizacja,  

a nie przeniesienie jeden do jednego, 

ale mamy tu marynarkę, kratę, ko-

lorowe skarpetki i krawat. Wszystko 

szalone, a zarazem bardzo brytyjskie. 

Zestawienie dla kogoś, kto lubi zabawę 

konwencjami.

WOJTEK  O SOBIE :
Ta stylizacja najbardziej mi odpowiada. 

Idealne dopasowanie elegancji  

i luzu. Choć pierwszy raz ubrałem się 

w takim stylu, to myślę, że będę się tak 

ubierał często.
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OBIEŻYŚWIAT

Konrad ma owalną 
twarz, więc świetnie 
wygląda zarówno 
w pełnej brodzie, 
jak i w stylizacjach 
podkreślających 
tylko linię brody.  
Zobacz jakie 
propozycje dla 
Konrada mieli Wojtek 
i Dawid.

KONRAD  O SOBIE
Jestem szefem agencji zajmującej się 

mediami społecznościowymi i radnym 

na warszawskim Żoliborzu. Mówią na 

mnie „Nerwus” – mam nawet taki ta-

tuaż, bo wciąż mnie gdzieś nosi. Skoń-

czyłem studia na AWF, a dodatkowo 

dziennikarstwo. Jeżdżę na rowerze, 

deskorolce i skuterze. Dużo podróżuję, 

szczególnie po Azji.

W mojej brodzie najbardziej lubię to,  

że fajnie się starzeje razem ze mną. 

Dodaje mi dojrzałości i charakteru. 

Dbam o nią, bo gdy idę na spotkanie 

z klientem muszę schludnie wyglądać. 

Zajmuję się zawodowo wizerunkiem 

w mediach społecznościowych, ale 

umowy zawiera się w „realu” i ważne 

jest dla mnie to, jak ludzie mnie widzą 

i oceniają. 

BARBER  
O KONRADZIE
Gdy tylko zobaczyłem Konrada, 

pomyślałem: „O!” Facet, który 

ma do siebie dystans, a w życiu 

bardzo wiele widział i przeżył. 

A chwilę później Konrad zaczął 

mi spontanicznie opowiadać 

o swojej ostatniej podróży do 

Japonii.

DAWID  
O  KONRADZIE
To bardzo ciekawy człowiek.  

Lubi nowości, zna trendy, jest aktywny  

i towarzyski. Jest idealnym towarzy-

szem podróży. Nigdy się z nim nie 

będziesz nudzić.
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1Odsłona DAWID: 
Tworząc to zestawienie, miałem 

gdzieś w tyle głowy, że Konrad jest 

radnym w swojej dzielnicy  

i musi się spotykać z wyborcami 

i biznesem. Dlatego wybrałem 

otwarte barwy, dzięki którym budzi 

zaufanie. Klasyczny szary garnitur 

zapięty pod szyję budowałby ba-

rierę, a tak skracamy dystans. Fajne 

tkaniny, doskonałe na lato, pod-

kreślają, że Konrad ma swój styl, 

ale zarazem jest facetem, z którym 

można o wszystkim pogadać.

BARBER: 
To propozycja dla tych, którzy 

cenią sobie komfort i wygodę. 

Konrad jest zabiegany  

i w ostatnich dniach nie miał cza-

su zajmować się swoim zarostem. 

Tak też jest fajnie, ale myślę, że 

może wyglądać dużo lepiej.

KONRAD  O SOBIE: 
Rano zawsze szkoda mi czasu 

na wymyślne stylizacje, dlatego 

noszę zarost. Tutaj Wojtek 

wytłumaczył mi i pokazał, jak 

za pomocą kilku tricków można 

uporządkować zarost i w kilka 

minut wyglądać o niebo lepiej.

KONRAD O SOBIE :
Lubię takie letnie, włoskie klimaty. Niby 

nic zaskakującego, a poczułem się jak na 

wakacjach. I na zdjęciu od razu widać, że 

mam ochotę poszaleć.

2Odsłona

DAWID: 
Tutaj chciałbym zwrócić 

uwagę na espadryle. To bar-

dzo nowoczesne podejście, 

bo to nietypowe buty dla 

mężczyzn. Ale właśnie dzięki 

nim ocieplamy wizerunek 

Konrada, a „formalny” gar-

nitur napiera lekkości, nie 

ujmując elegancji – bo stopa 

jest ukryta. Jasne kolory kon-

trastują z ciemnym zarostem, 

pokazują otwartość Konrada, 

ale nadają się dla faceta  

z dobrą figurą.

KONRAD   
O SOBIE :
Rozmawialiśmy z Dawidem  

o moich podróżach po Azji  

i chyba tak się tym zasuge-

rował, że kompletnie zmienił 

przygotowane już dla mnie 

ubrania. Tu wyglądam, jak-

bym wyskoczył na moment  

z planu francuskiego filmu  

o Indochinach. Jak na mnie – 

trochę zbyt formalnie. Ale na 

pewno elegancko.

BARBER: 
To właśnie mój typ, bo pokazu-

jemy prawdziwą twarz Konrada, 

jego lifestylowy look, zamiłowa-

nie do podróży, ale i lekkość i 

fantazję. 

Ponieważ Konrad ma sympa-

tyczną, owalną twarz i jest czło-

wiekiem radosnym, który się 

często uśmiecha, postanowiłem 

odsłonić wyrazistość  

i mimikę ust. Ponadto tego typu 

stylizacja zarostu jest ciekawym 

rozwiązaniem dla ludzi, którzy 

mają przerzedzony zarost na 

policzkach.

KONRAD  O SOBIE: 
Gdy spojrzałem w lustro, 

pomyślałem: to już lekkie 

przegięcie. Zwariowany pomysł, 

by tak nisko poprowadzić 

kontur zarostu na policzkach,  

a właściwie tuż nad linią 

żuchwy. Moja twarz się zmieniła 

i właściwie sam nie wiem, czy 

to mi się podoba. Ale lubię 

szaleństwa, więc dla mnie jest 

OK.
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BARBER: 
Tu Konrad wygląda już inaczej, 

znacznie poważniej. Wiem,  

że jest szefem firmy i radnym, 

więc może mu się kiedyś przy-

dać taka stylizacja, określająca 

go jako człowieka statecznego. 

Ale też widać jego ciepło i 

pogodny charakter.

KONRAD  O SOBIE: 
Ktoś z ekipy powiedział, że 

wyglądam „nobliwie”. I najpierw 

mnie to wkurzyło, a potem 

rozśmieszyło. To w sumie 

fascynujące, jak przy pomocy 

kilku ruchów trymerem można 

sobie dodawać lub odejmować 

lat i powagi. Jedno jest pewne, 

gdy tak się wystylizuję, to żaden 

barman na świecie nie poprosi 

mnie już więcej o pokazanie 

paszportu.

Odsłona

DAWID: 
Moja ulubiona stylizacja. Płaszcz nadaje tu mocnego charakteru. Tu widzimy, 

że Konrad jest facetem aktywnym. Nawet, jeśli spodnie nie są zbyt luzackie, 

a buty trekkingowe są w pewien sposób „klasyczne” – bo na ulicy wiele osób 

nosi je do codziennego stroju, to całość ma bardzo fajny styl. No i nadaje 

się dla każdego, bez ograniczeń wieku. Jeżeli pasuje do naszego charakteru 

– naszą pasją są podróże, to po pięćdziesiątce też taki look będzie nam 

odpowiadał.

KONRAD  O SOBIE :
To stylizacja, w której czułem się naprawdę sobą. Na luzie, ale elegancko  

i z nutą szaleństwa. Myślę, że to jest to, czego szukałem.

EKSCENTRYCZNY  
  ŁOBUZIAK

Łukasz to nasz 
najmłodszy 
uczestnik. 
Długa broda 
zainspirowała nas 
do przygotowania 
dla Łukasza 
ekstrawaganckich 
odsłon. Czy tak 
bardzo widać,  
że inspirowaliśmy 
się Mechaniczną 
Pomarańczą  
i lookiem na 
depesza?
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ŁUKASZ  O SOBIE
Mam duszę artysty. Zobaczycie,  

że kiedyś zostanę pisarzem, albo muzy-

kiem, a najprawdopodobniej aktorem. 

Chciałbym skończyć szkołę filmową. 

Mam już nawet na koncie dwie role  

w szkolnych etiudach. Podobno jestem 

świetny w rolach gangsterów i czarnych 

charakterów. To – jak myślę – ze wzglę-

du na moją brodę.

Nie golę się od gimnazjum, bo uznałem, 

że bez brody wyglądam okropnie. Poza 

tym zauważyłem, że z zarostem biorą 

mnie za starszego, niż jestem  

w rzeczywistości, a ja lubię się posta-

rzać. W liceum byłem jedynym uczniem  

z brodą. Można mnie było rozpoznać  

z daleka – chłopak z brodą i w czerwo-

nej marynarce – to właśnie ja.

Lubię pielęgnować swój zarost. Sam 

robię olejki do brody i pomady. Mieszam 

olej arganowy, jojobę i esencje aroma-

tów. To moje małe, prywatne hobby.

BARBER  
O  ŁUKASZU
Musi często rozczesywać zarost, 

bo włoski mu się skręcają  

i sprawiają niechlujne wrażenie. 

Zarost mu na pewno służy, 

pomagając ukryć niedoskona-

łości cery.

DAWID  O  ŁUKASZU
Był najmłodszy z naszych uczestni-

ków. I to jemu najbardziej zależało na 

szaleństwach. 

Świetnie się odnalazł w przebieran-

kach. Nie chciałbym o nim powiedzieć 

„fashion victim”, bo mogłoby to być 

odebrane pejoratywnie, ale dobrze się 

czuł w rzeczach ekstrawaganckich.  

I coś w tym jest, bo jego zarost wyma-

ga mocnej oprawy.

BARBER: 
To doskonała stylizacja maskująca, 

która zakrywa Łukaszowi blizny  

i pozostałości po trądziku.  

Nie ingerowałem zbyt mocno  

w zarost, z którym Łukasz do nas 

przyszedł. Po prostu sprawiłem, że 

jest bardziej schludny i wyrównany.  

Tak po prostu rośnie mu broda.

ŁUKASZ  O SOBIE: 
To mój ideał zarostu! Wszystko 

tak jak mi się marzyło. Długość 

identyczna jak przed cięciem, 

a tylko dodatkowo wyrównane  

i zadbane. Będę do niego często 

wracał. Zdecydowanie.

DAWID: 
Łukasz tu pokazuje, że jest młodym, 

zbuntowanym, odważnym chłopa-

kiem, wyrażającym siebie przez zarost 

i ubiór. Ma w sobie bunt i „pazur” cha-

rakterystyczny dla swojego wieku i nie 

jest ociosanym z emocji „produktem”  

z liceum, w którym trzeba chodzić  

w mundurkach.

ŁUKASZ  O SOBIE :
Najbardziej bezpieczna stylizacja.  

Jedyna, w której można wyjść 

codziennie na ulice. Z klasą, ale też 

rockowo i stylowo. Pasująca do brody.  

Na ulicy można się zarazem wyróżnić  

z tłumu, jak i do niego dopasować. 

Podoba mi się!

1Odsłona



metamorfozy

130    131    

metamorfozy

DAWID: 
Ta stylizacja najbardziej mi się po-

dobała. Fajnym zabiegiem było to, 

że spodnie mają pas marszczony, 

co dowodzi, że można zrobić fajną 

„stylówkę” nawet z ubrań, które nie 

do końca pasują do nas rozmiarem. 

Łukaszowi nie będzie do twarzy  

w ostrych kolorach. Ma delikatną 

urodę. I choć wiem, że uwielbia 

swoją czerwoną marynarkę, to 

lepiej wygląda w bielach, czerni  

i granatach.

2Odsłona

BARBER: 
Mój wybór! Udało nam się oddać 

charakter Łukasza, niepowtarzalny, 

odważny styl i jego lekką przekorę. 

Taka stylizacja odzwierciedla 

indywidualność w stylu vintage  

i pomaga pokazać jego duszę artysty.

ŁUKASZ O SOBIE: 
Bardzo ciekawy wąs, który również 

będzie często gościł na mojej twarzy. 

Stylizacja zdecydowanie nie do 

codziennego noszenia, ale wyjątkowo 

charakterystyczna  

i ciekawa (do sesji zdjęciowych, 

filmów czy gdy chce się już zgolić 

zarost, ale jeden dzień pochodzić 

z czymś nowym i zaskoczyć 

znajomych) Kontrowersyjna, a co za 

tym idzie – interesująca.

ŁUKASZ  O SOBIE :
Stylizacja, która podoba mi się 

najbardziej! Kojarzy mi się ze sta-

rymi, agresywnymi subkulturami. 

Jest w niej dużo skinheada (poza 

włosami i zarostem) i lekko widać 

w niej inspirację muzyką elektro-

niczną. Najmocniejsza stylizacja 

ze wszystkich trzech.

DAWID: 
Świadomie tu chciałem 

Łukasza przestylizować. 

Tak się ludzie zazwy-

czaj nie ubierają. Ale 

każdy z nas przechodził 

okres buntu, w którym 

chcieliśmy zaakcentować 

swoje pasje muzyczne, 

czy upodobnić się do 

ulubionych bohaterów. 

Większość pozostaje przy 

marzeniach, ale część 

bezkompromisowo reali-

zuje te pomysły. Taki styl, 

podkreślony jeszcze przez 

zarost, jest mocno under-

groundowy i na pewno 

wyróżni nas z tłumu. 

ŁUKASZ   
O SOBIE :
Bardzo ciekawa i gdyby 

dodać do niej jakąś 

marynarkę mógłbym tak 

chodzić na co dzień. Kla-

syczna, ale i z ogromną 

dawką indywidualizmu 

i „dziwności”. Melonik 

dodaje szyku, a czerwone 

szelki i skarpety w świetny 

sposób przykuwają wzrok. 

Pasuje zarówno na róż-

nego rodzaju przyjęcia jak 

i na co dzień, jeżeli ktoś 

lubi się wyróżniać i jest 

odważny. Ja jestem!

3Odsłona
BARBER: 
Tutaj postawiliśmy na statecz-

ność i elegancję. Ujawniamy 

fakt, że Łukasz w głębi duszy 

jest prawdziwym gentlemanem. 

Osiągnęliśmy to usuwając cha-

rakterystyczne baki. Łukasz ma 

dzięki temu bardziej stonowany 

wygląd. Jego owalna twarz się 

wydłużyła, ma bardziej miłe dla 

oka proporcje..

ŁUKASZ  O SOBIE: 
No i ten niestety podoba mi 

się najmniej. Przez moich 

znajomych zwany „Czwartym 

muszkieterem”. Zarost dla tych, 

którzy nie lubią gładkiej twarzy, 

ale jeszcze bardziej nie podoba 

im się długa broda. Bardzo 

bezpieczna, klasyczna i niczym 

niewyróżniająca się stylizacja. 

Nie wymagająca tyle dbałości 

co dwie poprzednie.
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BARBER O MARCINIE:
Marcin to miły, uśmiechnięty introwertyk o bardzo 

charakterystycznych rysach twarzy. 

Trzeba bardzo uważać przy stylizacji, bo jego zarost 

nie rośnie równomiernie. 

ARTYSTA

Marcin rozpoczął 
serię spotkań  
w Akademii Stylizacji 
Zarostu, dlatego 
cała ekipa darzy go 
sentymentem. Choć 
nie łatwo jest być 
pierwszym, Marcin 
bardzo pozytywnie 
zaskoczył Wojtka 
i Dawida swoją 
odwagą w podejściu 
do stylizacji. O to 
właśnie chodzi – aby 
każdy mężczyzna 
eksperymentował 
i bawił się swoim 
zarostem i modą. 
Przecież każdy dzień 
jest inny – zarost  
i styl nie muszą być 
codziennie takie 
same. 

MARCIN O SOBIE
Mieszkam w Żywcu, w górach. Skończyłem ASP, dyplom 

broniłem w dziedzinie fotografii eksperymentalnej. 

Zajmuję się wieloma twórczymi działaniami, realizuję klipy 

reklamowe, między innymi promujące Małopolskę. 

Na co dzień pracuję z architektem, przygotowuję 

wizualizacje do jego projektów. Zaprojektowałem też serię 

nadruków na koszulki, które można nosić w zestawieniu 

z marynarką, tworząc styl casual. Wysyłam projekt do 

różnych firm, być może uda mi się zaistnieć także w tej 

dziedzinie? Lubię stylizować innych, ale sam nie czuję się 

trendsetterem. Moje stylizacje są zazwyczaj proste.

DAWID O MARCINIE:
Marcin to fantastyczny facet, ale dało się wyczuć, że na 

co dzień woli proste i wygodne zestawy. Pozytywnie  

zaskoczyła nas jego otwartość na zmiany, zdaje się nawet, 

że polubił eksperymenty modowe. Tak powstała ostatnia 

szalona stylizacja – to już była nasza współpraca, a nie 

tylko moja sugestia.
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BARBER: 
Marcin ma owalną, bardzo 

typową słowiańską twarz. 

Klasyczny, pełny zarost pomaga 

zakryć zmarszczki mimiczne, 

nadając mu stylowy, stateczny, 

choć nieco smutny wygląd.

MARCIN  O SOBIE: 
To jest zarost najbardziej 

zbliżony do tego jaki noszę 

na co dzień. Z tym, że tutaj 

przyciemnienie go oraz 

profesjonalne wystylizowanie 

dodało wyrazistości i klasy. 

Chciałbym, żeby moja broda tak 

dobrze wyglądała zawsze.

DAWID: 
Mój wybór! To była pierwsza stylizacja, 

którą w ogóle robiliśmy przy tym 

projekcie. Dlatego mam do niej 

ogromny sentyment. Wiązana koszula 

w pasie i koszulka z nadrukiem to coś, 

w czym każdy będzie dobrze wyglądał. 

Kojarzy mi się ze światową metropolią. 

Tak się często noszą nowojorczycy. Są 

klasyczni, ale nonszalanccy.  

To też „sprytna” stylizacja, bo koszula 

przewiązana w pasie pomaga ukryć 

zbędne kilogramy.

MARCIN  O SOBIE:
W tych ciuchach od razu pomyśla-

łem o letnich festiwalach, tam by się 

sprawdziły idealnie. T-shirt na upalne 

popołudnie, do tego koszula kiedy 

wieczorem robi się chłodno. Całość 

swobodna i lekka.

1Odsłona
BARBER: 
W tej stylizacji Marcin jest oazą 

spokoju i emanuje autorytetem. 

Komuś takiemu z pewnością można 

zaufać.

MARCIN  O SOBIE: 
Zaskoczyło mnie to, że dobrze 

wyglądam z taką brodą! Nigdy tak się 

nie goliłem i choć wolę wersję gdzie 

zarost jest też na bokach, bardzo 

dobrze się czułem.

DAWID: 
Przykuwający uwagę sweter oversize’owy 

to propozycja dla facetów czujących 

modę. Do tego na pewno już trzeba mieć 

figurę. Inaczej nie będzie efektu kontrastu 

pomiędzy szczupłym ciałem a swetrem.  

No i raczej propozycja dla wysokich, takich 

jak właśnie Marcin.

MARCIN  O SOBIE :
Z tego zestawu najbardziej lubię sztyblety. 

Bardzo mi się podobało, że są jasne. Z sza-

rymi, wąskimi jeansami, wyglądały świetnie. 

Do tego luźny sweter, który przypomniał mi 

czasy, kiedy byłem fanem Nirvany. Wtedy 

nosiłem się podobne. Tak chętnie bym się 

ubierał na spotkania związane z pracą. 

Swobodnie i bardzo praktycznie, a przy tym 

niebanalnie.

2Odsłona
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3Odsłona

DAWID: 
Tu wszystko zaczęło się od styliza-

cji zarostu. Gdy zobaczyłem  

Marcina z kowbojskimi wąsami,  

od razu znalazłem mu koszulę, 

która nawiązuje do konwencji we-

sternu. Jasne barwy z pewnością 

są dla szczupłego faceta. Pokazują 

też w tej stylistyce, że nasz bohater, 

mimo groźnego wyglądu, stoi po 

stronie dobra.

BARBER: 
To mój typ, bo… lubię wariatów.

Gdy Marcin się do nas zgłosił, 

od razu zapowiedział, że ma 

ochotę kompletnie się zmienić. 

Głośno zastanawiał się nad 

swoim życiem i jak by to było, 

gdyby był kimś zupełnie innym. 

Chcieliśmy więc pokazać mu 

na co go stać. Nadaliśmy mu 

takiego „teksańskiego” wyglądu. 

Gdy spojrzał w lustro, to onie-

miał. Takiej metamorfozy się nie 

spodziewał, ale myślę, że dało 

mu to do myślenia.

MARCIN  O SOBIE: 
Pomimo początkowych obaw, 

czy taki wąs będzie do mnie 

pasował, efekt finalny bardzo 

mi się spodobał. Wyglądałem 

inaczej, bardzo awangardowo. 

No i z przyjemnością będę nosił 

takie wąsy.

MARCIN  O SOBIE :
Bardzo pasował mi ten zestaw.  

Choć nigdy nie nosiłem białych 

jeansów, to zestawione z niebieską 

koszulą sprawiły, że czułem się świeżo 

i wyraziście. Brązowe eleganckie buty, 

były niebanalnym dodatkiem, fajnym 

dopełnieniem reszty.  

Najlepiej czułem się właśnie w tym 

zestawie. Dodał mi pewności siebie  

i był inny od tego co zwykle noszę.  

No i bardzo pasował do wąsów, czyli 

mojej ulubionej wersji zarostu. Poczu-

łem, że brałem udział w metamorfozie  

i że to jest jakiś kierunek, który 

mógłbym kontynuować, żeby zmienić 

coś w swoim wizerunku, robić lepsze 

wrażenie.

WSPÓŁCZESNY
DANDYS 

Zobacz jak zmieniał 
się Bartek w czasie 
metamorfoz. 
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1Odsłona

BARTEK  O SOBIE:
Przestałem się golić na gładko pięć 

lat temu. Byłem kiedyś bardzo chudy, 

ważyłem sześćdziesiąt kilogramów i 

miałem niemal dziewczęcą sylwet-

kę. Zacząłem ćwiczyć na siłowni, by 

nabrać nieco ciała i wyrzeźbić mięśnie. 

Przeglądając zachodnie katalogi 

mody, zwróciłem uwagę na facetów z 

zarostem. Pomyślałem: a czemu by nie 

spróbować? Moja żona wahała się, czy 

jej się to na pewno podoba. Nie ukry-

wajmy tego – całowanie się z facetem z 

zarostem, to co innego, niż przytulanie 

się do gładkiego policzka. Ale nasza 

córka – która ma dziś osiem lat, uwielbia 

moją brodę. Na co dzień pracuję jako 

dekorator wnętrz w sklepie odzieżowym. 

Bawię się też modą i od czasu do czasu 

efekt tego można zobaczyć na moim 

profilu na Instagramie.

BARBER  
O  BARTKU:
Bartek ma świetną prezencję  

i sportową sylwetkę. Zarost 

powinien podkreślać jego 

elegancję. Dzięki temu będzie 

zarówno mógł pokazać swoją 

niezależność, jak i cieszyć się 

opinią gentlemana.

DAWID  O  BARTKU:
Ma dużą świadomość mody i sam się  

w niej świetnie odnajduje. Zapropono-

waliśmy mu ekstrawagancką fryzurę  

i zamiast go nieco zdeprymować, 

jeszcze bardziej zainspirowała go do 

twórczych poszukiwań.

DAWID: 
To moja ulubiona stylizacja. Bartek zna 

się na modzie i dlatego bawiliśmy się  

z nim różnymi konwencjami, przekra-

czając granice stylów. 

Wybierając dla niego to zestawienie 

zwróciłem uwagę na intensywny kolor 

garnituru. Pod nim jest  kamizelka w 

kratę, krawat w groszki, poszetka w 

kwiaty. Koszula ma drobny wzorek w 

paski. To czyste szaleństwo, ale wszyst-

ko się zgadza, a wzory oscylują wokół 

jednej barwy. To zestawienie dla kogoś, 

kto ma ciekawą osobowość. Można się 

BARBER: 
Bartek ma twarz trójkątną  

i wklęsłe policzki. Dlatego w tej 

stylizacji jest mu dobrze. Zarost 

na podbródku zabudowuje 

mu objętościowo dół twarzy 

nadając charakter survivalowy. 

W takiej stylizacji Bartek ma 

wizerunek mężczyzny, który 

daje sobie radę w trudnych sy-

tuacjach. Ma pewną surowość, 

ale i schludny luz.

BARTEK  O SOBIE: 
Taką długość lubię. To właśnie 

jestem ja. Lekkie podcięcie 

i wyrównanie zarostu, który 

noszę na co dzień. Czułem 

się z tym zarostem bardzo 

swobodnie.

tak wybrać na spotkanie biznesowe i 

do pracy. Pokazujemy tu swój nietu-

zinkowy charakter, a zarost podkreśla 

pewną kontrkulturowość.

BARTEK  
O SOBIE :
Stylizacja bardzo odbiega od tego 

co noszę na co dzień. Dawid długo 

przekonywał mnie do niebieskiego 

koloru. W końcu jednak z efektu jestem 

bardzo zadowolony.
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DAWID: 
Dwurzędowa marynarka, a do 

tego koszula w kwiaty, różowe 

spodnie i białe tenisówki.  

Tak można latem wyjść do klubu 

lub baru, a nawet na  półformalne 

spotkanie. Bawimy się elegancją 

przełamanej klasycznej formy 

dwurzędowej marynarki.  

Na pewno taki styl będzie paso-

wał aktywnym ludziom, którzy 

poza swoim środowiskiem pracy 

spotykają się ze znajomymi z kre-

atywnego twórczego środowiska. 

To coś dla artysty, czy sportowca. 

Ludzi, którzy lubią się wyróżniać.

2Odsłona

BARBER: 
To mój typ. Taka stylizacja jest es-

tetyczna i ma ciekawą dysproporcję 

długości zarostu. Na pewno nie jest 

sztampowa. Bardziej się też nadaje 

dla tych, którzy chcą wyglądać 

schludniej, „biznesowo”, pod koszulę. 

Uwidaczniamy też charakterystyczne 

kontury twarzy Bartka.

BARTEK  O SOBIE: 
Najbardziej „pojechana” stylizacja. 

Dwie różne długości na policzkach  

i podbródku to dość kontrowersyjny 

pomysł i wymaga dużej precyzji, ale 

na specjalne okazje… czemu nie?

ŁUKASZ  O SOBIE :
Gdy spojrzałem w lustro, zdecydowa-

nie zmieniłem zdanie na temat „moich” 

kolorów. Jeśli zajrzycie do mojej szafy, 

zobaczycie minimalistyczne ciuchy, 

w kilku stonowanych kolorach. Dawid 

ubrał mnie w szarą marynarkę, ale  

z bardzo odważną koszula i prostymi 

lecz dość kolorowymi szortami. Jak dla 

mnie wyglądam w tym mega!

BARBER: 
Trzydniowy zarost, jest wygodny, 

niewymagający codziennej 

pielęgnacji. Zastanawiałem się, 

czy w ogóle ogolić Bartka, ale 

doszedłem do wniosku, że jego 

twarz lepiej będzie wyglądać nawet 

jedynie z trzydniowym zarostem, 

bo wizualnie powiększa mu dół 

twarzy. Dzięki temu nie ma „kociej” 

twarzy „w szpic”.

BARTEK  O SOBIE: 
To dobry pomysł, by dopilnować, 

aby etap „przejściowy”, gdy zarost 

po zgoleniu zaczyna odrastać, 

również był fajnie wystylizowany. 

Niby zwykła „trzydniówka”,  

ale bardzo zadbana i świetnie się  

w tym czuję.

3Odsłona

DAWID: 
To bardzo inspirujący miejski styl.  

Odmładza i odświeża, więc dla ludzi  

w każdym wieku, choć oczywiście ko-

jarzy się bardziej ze studentem, niż  

z profesorem.

BARTEK   
O SOBIE :
Tak właśnie czuję się najlepiej. Zestaw 

idealnie dopasowany do tego co mam 

w swojej szafie. Ulubiony model butów 

plus biała koszula. Do takich koszul 

mam bardzo duży sentyment, dlatego 

ta propozycja ujęła mnie najbardziej.
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LATIN LOVER

Obejrzyj wszystkie 
przemiany Davida:  
od pełnego zarostu 
aż po zupełnie gładką 
cerę.

BARBER  
O DAVIDZIE
David jest typem lekkoatlety, 

sportowca. Ma delikatną, latyno-

ską urodę i prostą fakturę zarostu. 

Dla jego karnacji najbardziej 

odpowiedni jest zarost klasyczny. 

Ma naturalne predyspozycje do 

konturowania i geometrycznych 

wzorów zarostu.

DAWID O DAVIDZIE
David jest południowcem. Pochodzi  

z Kolumbii i z pewnością wyróżnia się 

z tłumu na naszej ulicy. Ale w Polsce 

też jest sporo ciemnych brunetów, któ-

rzy mogą się zainspirować jego stylem. 

Ważne są odważne połączenia kolo-

rów, które rozświetlają tę południową 

urodę. Dodają powietrza  

i światła ciemnej karnacji.

DAVID  O SOBIE
Urodziłem się i wychowałem w Kolumbii, 

w mieście Cali. Rok temu przyjechałem 

do Polski. Trenuję tu polską kadrę pły-

wacką. Moja specjalność, to pływanie 

motylkiem. Zarost mogę zapuszczać 

tylko w przerwach pomiędzy dużymi 

imprezami sportowymi, które rozgrywają 

się zazwyczaj co trzy – cztery miesiące. 

Gdy się ścigam w wodzie, muszę golić 

nie tylko twarz, ale całe ciało. Gdy je-

stem gładki, inaczej czuję wodę, a w tym 

sporcie liczą się setne części sekundy.

Zawsze się uśmiecham. Uśmiech, to cha-

rakterystyczna cecha Kolumbijczyków. 

Uśmiechamy się, gdy jesteśmy szczęśliwi, 

radośni, ale także gdy cierpimy, jesteśmy 

wściekli, albo gdy czujemy ból.

W Polsce najbardziej mi brakuje kawy  

i salsy. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze 

o zachodzie słońca – czyli w Kolumbii 

około godziny osiemnastej, całą rodziną 

siadaliśmy przy stole i piliśmy kawę. 

Czarną, bez mleka, z odrobiną cukru. 

Mamy chyba najlepszą kawę na świecie  

i piją ją bez wyjątku wszyscy. Nawet 

dzieci. W ostatni wieczór przed wyjaz-

dem do Polski, zaprosiłem na kawę całą 

moją rodzinę. Siedzieliśmy, rozma-

wialiśmy, a potem tańczyliśmy salsę. 

Na rodzinnych przyjęciach w Kolumbii 

zawsze tańczymy. W Polsce moja 

przyjaciółka – Kolumbijka, prowadzi 

szkołę salsy. Czasem wpadam do niej 

na zajęcia i tańczymy. Mam salsę we 

krwi, bo tańczyłem odkąd nauczyłem 

się chodzić. W Kolumbii to rodzice uczą 

swoje dzieci salsy, więc pierwsza osoba, 

z którą tańczyłem, była moja mama.
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1Odsłona

DAWID: 
David ma taki typ urody, że będzie 

wyglądał świetnie we wszystkim. Pa-

suje mu każdy krój, kolorystyka nie ma 

znaczenia. Dlatego mogliśmy poszaleć 

z kolorową bluzą na lato. To zestawie-

nie, jeszcze z „nieuporządkowanym” 

zarostem, podkreśla luz Davida. Jest 

pstrokato, intensywnie. Na letnie 

szaleństwa, gdy nie obowiązują żadne 

reguły i wszystko wolno.

DAVID  O SOBIE :
Jestem pływakiem i myślę, że Dawid 

chciał tu pokazać mnie prawdziwego 

– takiego jakim naprawdę jestem. Lu-

bię takie ostre kolory. To rzeczywiście 

mój styl.

BARBER: 
To bardzo popularny trzydniowy 

zarost, choć nie puszczony „na 

żywioł”, tylko z wyczyszczonymi 

konturami na policzkach i szyi. 

Świetna stylizacja dla młodych 

ludzi, szukających komfortu  

i wygody.

DAVID  O SOBIE: 
Rzadko kiedy mam okazję nosić 

dłuższy zarost. To długość, 

którą lubię. Dzięki Wojtkowi – 

naszemu barberowi – wiem już 

co zrobić, by tygodniowy zarost 

wyglądał schludnie, jak  

u modela.

BARBER: 
To właśnie mój typ. Wygląda 

schludnie, a zarazem pokazuje 

charakter Davida – jego 

perfekcjonizm, staranną dbałość 

o siebie, a jednocześnie odwagę 

i fantazję. Pozwala też uwypuklić 

egzotyczną urodę Davida, nadać 

temperamentu. Na pewno to 

stylizacja przeznaczona dla ludzi 

ceniących sobie indywidualizm.

DAVID  O SOBIE: 
Gdy spojrzałem w lustro, w ogóle 

nie poznałem tego faceta. Od razu 

zrobiłem sobie zdjęcie i wrzuciłem 

na FB. Odzew ze strony znajomych 

był od razu: jest świetnie! 

Tylko nie wiem, czy to jeszcze 

wciąż jestem ja…

2Odsłona

DAWID: 
To moja ulubiona stylizacja. Granat jest 

magicznym kolorem, bo pasuje każde-

mu. Ale ten odcień polecałbym raczej 

dla osób szczupłych, bo tworzy się 

jedna duża bryła stylistyczna, która nie 

razi w przypadku mężczyzny szczupłe-

go i wysokiego. To, na co zwróciłbym 

uwagę, to rzadko spotykany sposób 

„ogrania” garnituru bez przełamania 

innym kolorem koszuli, czy krawa-

ta. Tworzy się jedna płaszczyzna 

monochromatyczna. David wygląda 

tu wspaniale, ale jeśli mamy podobną 

sylwetkę, to ani typ urody, ani wiek nie 

ma znaczenia i z pewnością będziemy 

w takim zestawieniu świetnie się 

prezentować.

DAVID  O SOBIE :
Moja mama byłaby zachwycona, że 

wreszcie włożyłem garnitur. Wiem, że 

wszystkim na planie ta stylizacja bar-

dzo się podobała, a ja wyglądałem jak 

milion doloarów, ale czułem się trochę 

skrępowany.
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DAWID: 
Taki miejski luzak to totalna klasyka 

dla wszystkich. Moim zdaniem prze-

cierane dżinsy powinny być  

w każdej męskiej szafie. Doradzałbym 

nawet taką stylizację trochę starszym 

mężczyznom, bo wręcz odmładza  

i dodaje wigoru.

3Odsłona

BARBER: 
Tu pokazujemy delikatność 

Davida. Ponieważ ma ciemną 

karnację i bardzo kształtną 

twarz, może dobrze wyglądać 

też bez zarostu.

DAVID  O SOBIE: 
Nigdy wcześniej nie goliłem się 

trymerem na mokro. Najpierw 

piana, a potem… siateczką 

golącą na gładko. Czysto, łatwo, 

szybko i przyjemnie.

DAVID  O SOBIE :
Poza pływalnią tak właśnie się ubie-

ram. Lubię jeansy i T-shirty. Chyba 

jak każdy, czuję się w takim zestawie 

naprawdę fajnie.

MIEJSKI 
BUNTOWNIK

Hubert to brodacz 
z prawdziwego 
zdarzenia. Zamiast 
skracać brodę 
postanowiliśmy na 
jego przykładzie 
pokazać jak można 
modelować tego 
typu zarost.
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HUBERT  O SOBIE
Przez wiele lat miałem długie włosy  

i goliłem się na gładko. Grałem na gita-

rze w ostrym zespole rockowym  

i zawsze z sympatią patrzyłem na 

gości z ZZ Top, bo to właśnie moje mu-

zyczne klimaty.

Półtora roku temu ściąłem włosy,  

a w zamian zapuściłem brodę.  

Codziennie pół godziny rano zajmuje 

mi jej rozczesywanie, ale warto się 

pomęczyć, żeby potem zobaczyć miny 

kursantów, którzy przychodzą do mnie 

pierwszy raz na lekcje jazdy. Broda i 

tatuaże robią na nich piorunujące wra-

żenie. A potem śmieją się, że jestem 

najbardziej wyluzowanym instruktorem 

nauki jazdy w Bydgoszczy.

Z brodą – taką jak moja, jest najwięk-

szy problem podczas jazdy moto-

cyklem. Puszczona swobodnie, jest 

naturalnym łapaczem muszek. Na 

szczęście znalazłem na nią sposób – 

wiążę ją w kucyk i chowam za pasek 

kasku. I wszystko gra…

DAWID 
O  HUBERCIE
Ma przysadzisty typ sylwetki, jest 

taki miśkowaty, ale przy tym wesoły, 

zabawny, z dystansem do mody i – co 

równie ważne, a może  

i ważniejsze – do samego siebie. Lubił 

te szaleństwa z brodą i ciuchami, które 

mu zaproponowaliśmy. Ma poczucie 

humoru, co widać w sposobie, w jaki 

prezentował ubrania.

BARBER  
O  HUBERCIE
Hubert to typ rockmana. Jego 

zarost jest bardzo intrygujący, 

wydaje się nieokiełznany. 

Jednak gdy zadbamy o jego 

aparycję, możemy osiągnąć 

spektakularne efekty.

DAWID: 
Skórzaną kurtkę wybrałem dla Huber-

ta, bo wiem, że dobrze się czuje  

w takiej mocnej, rockowej stylistyce. 

Gra w zespole, fascynuje się bro-

daczami z ZZ Top, więc to dla niego 

naturalne, że założy „skórę”. Do tego 

dresowo–dzianinowe spodnie, które 

pozwolą mu się czuć swobodnie, ale 

przy okazji łagodzą agresję looku rock-

mana. W przypadku Huberta – dużego 

mężczyzny z wielką brodą, jasne 

rzeczy powinny być tylko akcentem, 

wystającym spod górnej warstwy 

ubrania. Absolutnie nie może nosić na 

wierzchu niczego białego.

BARBER: 
Taki zarost jest dla Huberta 

naturalny. Dobrze ilustruje jego 

dziką, nieokiełznaną naturę 

rockandrollowca. Nieco go tylko 

okiełznaliśmy, żeby wyglądał 

schludnie. Ale dzikie kędziory 

pozostały..

HUBERT  O SOBIE: 
Mój zarost jest dość niesforny, 

więc byłem bardzo ciekawy 

co mi Wojtek – nasz barber – 

zaproponuje. Na szczęście nie 

chciał rewolucji, tylko fajnie 

„uporządkowaliśmy” to co 

trzeba było. Wyglądam inaczej 

niż zwykle, choć przecież wciąż 

mam długą, bujną brodę.

HUBERT  
O SOBIE :
Lubię takie kurtki i białe T-shirty.  

Nie wiem, czy Dawid to wiedział, czy 

się domyślił, ale gram w zespole i taki 

styl rockowy jest mi bliski.
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DAWID: 
To moja ulubiona stylizacja. 

Szal jest akcesorium, które w 

stylizacji Huberta bardzo pomaga. 

Zwłaszcza taki – pięknie, ręcznie 

malowany. Dodaje mu nonszalancji 

i pozwala rozbić brylastą formę 

stylizacji. Co też ważne, odcina 

bujny zarost od sylwetki i odwraca 

uwagę od mankamentów figury. 

Hubert to masywny chłopak, więc 

2Odsłona

BARBER: 
To mój typ. Teraz Hubert 

wygląda łagodniej, bardziej 

szarmancko! Nieco stracił na 

dzikości, ale zyskał bardziej „cy-

wilizowany” atrakcyjny wygląd. 

To człowiek, którego chciałoby 

się posłuchać i z przyjemnością 

na niego patrzymy.

HUBERT  O SOBIE: 
Oddzielenie wąsów i mocny 

kontur zarostu na policzkach, 

kompletnie mnie odmieniły. 

Bardzo fajny pomysł na 

oryginalną, niebanalną 

stylizację. Dobrze, że już wiem 

jak to zrobić!

powinien nosić stonowane, ciemne barwy. 

Dobrze wygląda, jeśli będzie nosić się 

warstwowo. Pod bluzę może założyć coś 

jaśniejszego, żeby wystawał dosłownie 

kawałeczek, dodając lekkości.

HUBERT O SOBIE :
Nie wpadłbym na to, że spodoba mi się 

ręcznie malowana chusta. Ale coś w tym 

zestawie ubrań mnie urzekło. Poczułem 

się świetnie!

GRZECZNY 
CHŁOPAK  
Z CHARAKTEREM

Choć zarost Kamila 
nie był długi, jego 
przykład świetnie 
pokazuje jak można 
eksperymentować  
z doborem stylizacji 
i zupełnie zmieniać 
swój wygląd. 
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BARBER  
O  KAMILU
Kamil ma trudny, rzadki zarost. 

W jego przypadku, wybierając 

stylizację powinien kierować 

się zasadą: mniej znaczy lepiej. 

Wymaga z pewnością dobrego 

narzędzia i cierpliwej pielęgna-

cji i musi mocniej zaznaczać 

kontury zarostu.

1Odsłona

KAMIL  O SOBIE
Jestem z Wadowic, miasta papie-

skich kremówek, ale nigdy ich nie 

próbowałem, raczej jedzą je turyści. 

Na początku tego roku przepro-

wadziłem się do Warszawy, więc 

jestem takim świeżym „słoikiem”. 

Przyjechałem tu za pracą. Od ponad 

roku jestem modelem. Posze-

dłem do agencji modeli na Śląsku, 

zauważył mnie tam fotograf  i za-

proponował mi sesję w Warszawie. 

Zaczęły się potem odzywać różne 

agencje i jakoś poszło. Przebiłem 

się. Z zawodu jestem programistą  

i pracowałem w zawodzie  

w jednej z firm w Bielsku-Białej. Ale, 

że zleceń w modelingu było coraz 

więcej, musiałem zrezygnować 

z pracy. Przestało mi się opłacać 

dojeżdżanie do stolicy, więc posta-

nowiłem się przeprowadzić.  

To był dobry wybór, dziś mam po 

kilka sesji tygodniowo. Kiedy zaczą-

łem chodzić na zdjęcia okazało się, 

że w zawodzie jest sporo chłopa-

ków z Bielska-Białej. Trzymamy się 

razem, więc jest łatwiej.

DAWID  O  KAMILU
To chłopak wesoły, spontaniczny. 

Świetnie sobie radzi w świecie mody 

i do wszystkiego podchodzi bardzo 

świadomie. Długo się zastanawiał nad 

ubraniami, które mu przynieśliśmy.  

Był zaciekawiony, bo trafiliśmy idealnie 

w jego gust. Cieszę się, że nie bał się 

ekstrawaganckich butów, które dodają 

wizerunkowi „grzecznego chłopca” 

nieco szaleństwa.

BARBER: 
Gdy Kamil przyszedł do nas, 

pomyślałem, że dobrze mu będzie  

w klasycznym, trzydniowym zaroście, 

bo ma ciekawą twarz, prostokątną, 

o bardzo charakterystycznych 

wystających kościach policzkowych. 

Taka stylizacja jest dość komfortowa, 

łatwa w utrzymaniu i nic dziwnego, 

że często ją wybierają ludzie sukcesu, 

którzy zamiast spędzać czas na 

precyzyjnym docinaniu zarostu, wolą 

pójść po pracy na siłownię.

KAMIL  O SOBIE: 
To najbardziej zbliżony zarost do 

tego, który noszę na co dzień. Męski, 

krótki, taki kilkudniowy, jest bardzo 

łatwy do pielęgnacji. Czułem się 

pewny siebie i atrakcyjny. 

DAWID: 
Przetarte jeansy, długa bluza z kapturem  

i koszulka marki, która jest 

rozpowszechniona wśród surferów,  

to świetna propozycja dla młodych ludzi. 

Pokazuje, że Kamil to aktywny facet,  

z którym można pograć w kosza, czy wybrać 

się na longboard. Na wyjście do miasta, czy 

spotkanie z przyjaciółmi na osiedlu.

KAMIL  O SOBIE :
Stylizacja na czasie, młodzieżowo. Spodnie 

z dziurami, zwykły T-shirt i do tego kardigan. 

Całość spójna. Jasna, wiosenna. Najbardziej 

podobały mi się buty za kostkę na rzepy.  

Na co dzień ubieram się podobnie więc 

czułem się w tym swobodnie.
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DAWID: 
To moja ulubiona stylizacja. Czarne 

spodnie to nie klasyczna, ciężka 

skóra. Mają krój luźny, swobodny, 

wręcz dresowy. Dzięki temu Kamil 

nie wygląda tu na agresywnego typa 

z przedmieść, tylko fajnie i świeżo. 

Spore znaczenie ma też geometrycz-

na linia świetnie wymodelowanego 

zarostu. Buty zamszowe są bardzo 

stylowe, a eksponująca ramiona 

koszulka i bransoletka, przyciągają 

uwagę do dobrze wyrzeźbionych 

rąk. To stylizacja dla faceta bez 

kompleksów, pewnego swojego ciała 

i męskości.

BARBER: 
To mój typ. Urzekły mnie te 

hiszpańskie linie. Elegancja 

tej stylizacji podkreśla urodę 

Kamila.

Poprzez geometryczny liner 

dopasowaliśmy zarost do 

specyficznego kształtu twarzy 

Kamila. Mam też wrażenie, 

że udało się też w ten sposób 

oddać charakter tego chłopaka, 

który jest skupiony, śmiały i ma 

duże plany na przyszłość.

KAMIL  O SOBIE: 
Tutaj linia zarostu była 

zdecydowanie wyrazista  

i podkreślała kontur twarzy. 

Nadal bardzo męsko, ale 

pikantniej. Stylizacja dodała mi 

charakteru ostrzejszy kształt 

twarzy. Coś nowego, ale niezbyt 

ekstrawaganckiego. Fajna 

alternatywa dla zarostu, który 

mam na co dzień.

KAMIL  O SOBIE :
Ubrania idealnie dobrane do wystyli-

zowanego zarostu. Skórzane spodnie  

i bezrękawnik w ciemnych kolorach. 

Taki rock style. Całość podkreśla ostry, 

męski charakter i bardzo mi się podo-

ba. Jestem na tak.

2Odsłona

DAWID: 
Piknikowa stylizacja na spotkanie  

z przyjaciółmi. Róż jest zawsze nieco 

kontrowersyjny w męskich stylizacjach, 

bo jest synonimem wrażliwości.  

Ale można go polecić komuś, kto 

nie boi się eksperymentów i nie jest 

modowym tradycjonalistą.  

Ten zestaw jest raczej dla śniadego 

faceta, opalonego, pewnego siebie, 

z wypielęgnowanym zarostem, 

poprowadzonym cienkimi liniami.  

Tym bardziej, że buty też są nietypowe 

i mogą wywoływać komentarze.

BARBER: 
Mam świadomość, że nie jest 

to stylizacja dla każdego, ale 

polecamy ten pomysł tym, 

którzy chcą dodać sobie pewnej 

drapieżności i poszukują silnej 

formy przekazu.

KAMIL  O SOBIE: 
Walczyłem z tym, aby nie 

golić wąsów i chyba miałem 

rację. Ogólnie, nie w moim 

typie. Zbyt duża modyfikacja, 

zmieniająca całkowicie wyraz 

twarzy. Czułem się co najmniej 

dziwnie, niewygodnie. Jestem 

przekonany, że to był mój 

pierwszy i ostatni raz kiedy 

zgoliłem wąsy pozostawiając 

brodę.

KAMIL   
O SOBIE :
Luźna bluza w świetnym kolorze,  

do tego jasne, jeansowe ogrodniczki 

z dziurami i kolorowe buty. Całość 

wyglądała oszałamiająco. Ta właśnie 

stylizacja najbardziej przypadła mi  

do gustu.
3Odsłona




