
Zarost twarzy u mężczyzn dzieli się na :
 wąsy, zarost między nosem a ustami
 brodę 
 bokobrody, jest to zarost twarzy od linii fryzury do linii brody

We fryzjerstwie męskim strzyżeni zarostu wykonuje się najczęściej razem ze strzyżeniem włosów. 
Do tego zabiegu używane są:

 nożyczki klasyczne
 maszynka konturowa do zarostu
 maszynka elektryczna do strzyżenia
 brzytwa i narzędzia brzytwopodobne

Broda ma na celu upiększyć twarz oraz wyrównać kształt twarzy i ukryć mankamenty urody jak:
 cofnięty lub wysunięty podbródek
 nierówności linii szczęki
 deformacje policzków
 blizny

Wykonanie strzyżeni brody:
1. okrycie klienta do zabiegu
2. ustalenie kształtu brody
3. ocena stanu skóry
4. sprawdzenie kierunków porastania zarostu
5. nadanie konturu brody
6. cieniowanie prawej strony zarostu
7. łączenie prawej strony brody z fryzurą
8. powtórzenie punktów 6-7 po lewej stronie twarzy
9. wyrównanie kształtu brody na linii podbródka
10. oczyszczenie klienta z resztek obciętych włosów

Wąsy są formowane w różnych kształtach, zależnie od kierunku porastania zarostu. Szerokość i 
długość wąsów można regulować przy pomocy nożyczek klasycznych, maszynki konturowej oraz 
narzędzi brzytwopodobnych i specjalnego wąskiego grzebieni do strzyżenia.

Indywidualne cechy klienta a dobór zarostu.
Dobór jest uzależniony od:

 życzenia klienta
 tego co klient chce zatuszować a co che podkreślić
 kierunku porastania włosów

Odpowiedni kształt zarostu może:
 skrócić lub wydłużyć, powiększyć lub zmniejszyć twarz i jej detale
 wyeksponować lub ukryć uszy, wargi, podbródek
 zatuszować dysproporcje w budowie twarzy,  kształt i rozmiar nosa, plamy, przebarwienia

Brody mogą przybrać następujące formy:
 pełną o rożnych długościach i kształcie: długa, krótka, półokrągła, kanciasta
 krótka o jednakowej długości na całym zaroście
 hiszpańska, zasłaniająca tylko część twarzy, połączona z wąsami
 tzw mucha w kształcie prostokąta lub szpiczasty noszony tylko pod dolna wargą, nie połączona z 

wąsami
 brody zakrywające tylko część twarzy jak łopatkowa, półokrągła, rozdzielona przedziałkiem, tzw 

wianuszek czyli wąska broda przebiegająca tylko na granicy żuchwy


