


Crews historie er fortællingen om en stylist ved navn David 
Raccuglia der i 1993 havde en mission. Han forudså at mænd i 
fremtiden ville gå lige så meget op i deres udseende som kvinder. 
Dog uden at gå på kompromis med deres maskulinitet. 

På daværende tidspunkt var markedet for herre hårprodukter i den 
grad begrænset og det besluttede han sig for at ændre. Design 
og kvalitet skulle imødekomme den moderne mands behov for at 
skabe det rette look og image. 

På få år skabte han et af verdens mest populære professionelle 
herre brands, American Crew. I dag sætter mænd og stylister 
verden over deres lid til at American Crew altid står for kvalitet og 
er med på de seneste trends indenfor hår og styling. 

historie



KlassisK
selvsiKKer
Pålidelig
stilfuld
autentisK

BRAND IDENTITET: 



you can follow a trend
or create a style

American Crew skiller sig i den grad ud som et sofistikeret 
og eksklusivt herrebrand.

American Crew har en basal forståelse for mænds behov. 
Brandet vækker en følelse af selvsikkerhed og masku li
nitet – men frem for alt er det håret der er helten.

American Crew glemmer aldrig sin mission, nemlig at give 
mænd og frisører de værktøjer de har brug for til at skabe 
et stilfuldt og maskulint look hver eneste dag.

ET HERREBRAND 
DER SKILLER SIG UD



 
 

AmERIcAN cREw 
ER mEGET mERE END BLoT  
ET LIvSSTILS BRAND ELLER  
EN SALoN LEvERANDøR 

where there’s man
there’s crew
Det er en milepæl i historien omkring mænds pleje. American 
Crew er et førende salon brand skabt til mænd af mænd. 
Specielt udviklet til at møde frisørens behov. 

I dag er American Crew et af verdens mest innovative og 
interessante hårpleje firmaer i verden. Konstant på jagt  
efter de seneste trends verden over for at skabe de mest 
innovative produkter eksklusivt til mænd.



American Crew’s klassiske linje består af essentielle plejeprodukter til enhver mand. Alle produkter indeholder plejende 
ingredienser og har American Crew’s maskuline signaturduft. Klassiske plejeprodukter, som aldrig går af mode.

AmERIcAN cREw cLASSIc LINE

shampoo   
Anti-DAnDruff ShAmpoo 
250 ml  

produktinformation:
Shampoo, som forebygger tør hårbund og skæl. Den 
aktive ingredient, zinkpyrithion reducerer kløe og irrita-
tion og virker opfriskende.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde af produk-
tet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

shampoo   
ClASSiC GrAy ShAmpoo
250 ml  

produktinformation:
Shampoo som effektivt fjerner og forebygger gule 
toner i gråt hår. Indeholder plejende ingredienser som 
sikrer et sundt og velplejet hår.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde af produk-
tet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

shampoo  
DAily ShAmpoo
250 ml / 450 ml 

produktinformation:
Shampoo til normalt/fedtet hår og hårbund. Fjerner 
effektivt  overskydende olie fra håret, og ekstrakter fra 
rosmarin og timian virker opfriskende og styrkende.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde af produk-
tet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

shampoo   
thiCkeninG ShAmpoo
250 ml  

produktinformation:
Shampoo, som giver håret maksimal fylde og volumen. 
Kokosnøddeolie tilfører glans og virker blødgørende.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde af produk-
tet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

shampoo  
DAily moiSturizinG ShAmpoo
250 ml / 450 ml  

produktinformation:
Shampoo til normalt/tørt hår og hårbund. Indeholder 
naturlige ekstrakter som fugter og plejer uden at virke 
tyngende.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde af produk-
tet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

shampoo   
3-in-1
450 ml  

produktinformation:
Shampoo, conditioner og body wash. Smart 3-i-1 
produkt, som plejer hår og hud.

Anvendelse:
Fordel en god mængde i vådt hår og på våd krop.  
Skyl grundigt.



American Crew’s klassiske linje består af essentielle plejeprodukter til enhver mand. Alle  
produkter indeholder plejende ingredienser og har American Crew’s maskuline signaturduft. 
Klassiske plejeprodukter, som aldrig går af mode.

AmERIcAN cREw cLASSIc LINE – BoDy oG fRAGRANcE

 Conditioner
ClASSiC StimulAtinG ConDitioner 
250 ml / 450 ml 

produktinformation:
Stimulating Conditioner udglatter og fugter håret uden 
at tynge det. B5-vitamin gør håret blødt at røre ved, 
mens rosmarin og mentol opfrisker hårbunden.

Anvendelse:
Efter brug af shampoo, massér en lille mængde af 
produktet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

Body  
ClASSiC BoDy WASh
450 ml 

produktinformation:
Opfriskende body wash med Crew’s klassiske signatur 
duft. Renser, plejer, beskytter og gennemfugter huden. 

Anvendelse:
Klem en lille mængde af produktet ud i hænderne eller 
på en vaskeklud, og påfør produktet på fugtig hud.  
Skyl grundigt.

Body  
ClASSiC frAGrAnCe
100 ml 

produktinformation:
En maskulin duft med et strejf af citrus, som gør den 
let og frisk.

Anvendelse:
Spray på kroppen efter behov.



Styling produkter, som giver uendelige mulighe der for at skabe klassisk og moderne herrehår.
 

cLASSIc STyLING & fINISHING

 

  

 

   

    
styling  
fiBer
85 g 

produktinformation:
Voks med stærkt fleksibelt hold og mat finish. Fiberlig-
nende, harpiksholdigt produkt, der giver håret øget 
tykkelse, struktur og fylde.

Anvendelse:
Fordel en lille mængde jævnt i håndfladerne og  
ind arbejd det i fugtigt eller tørt hår.

styling  
DefininG pASte
85 g 

produktinformation:
Voks med medium hold og mat finish. For mere struktur 
og øget definition i både korte og lidt længere frisurer. 
Konsistensen gør det let at fordele produktet i håret.

Anvendelse:
Fordel en lille mængde jævnt i håndfladerne og  
ind arbejd det i fugtigt eller tørt hår.

styling  
pomADe
85 g 

produktinformation:
Pomade med medium hold og meget glans. Velegnet  
til krøllet hår eller som alternativ til en styling gele,  
hvis man vil skabe et klassisk “tilbagestrøget” look.

Anvendelse:
Fordel en lille mængde jævnt i håndfladerne og  
ind arbejd det i fugtigt eller tørt hår.

styling  
forminG CreAm
85 g 

produktinformation:
Voks med medium hold og medium glans. Let at 
anvende og velegnet til alle hårtyper.

Anvendelse:
Fordel en lille mængde jævnt i håndfladerne og  
ind arbejd det i fugtigt eller tørt hår.

styling  
molDinG ClAy
85 g 

produktinformation:
Voks med stærkt hold og medium glans. Giver dig  
mulighed for at være kreativ med din styling og  
samtidig bevare et naturligt look.

Anvendelse:
Tryk hårdt ned i Molding Clay, tag en lille mængde  
af produktet og gnid det mellem håndflader eller  
fingerspidser for at blødgøre produktet. Fordel  
jævnt i håndklædetørt hår.

styling  
GroominG CreAm
85 g 

produktinformation:
Voks med stærkt hold og enestående glans. Anvendes 
til at skabe et elegant look eller til at blødgøre naturligt 
krøllet hår.

Anvendelse:
Fordel en lille mængde jævnt i håndfladerne og  
ind arbejd det i fugtigt eller tørt hår.



Styling produkter, som giver uendelige mulighe der for at skabe klassisk og moderne herrehår.
 

cLASSIc STyLING & fINISHING

   
styling  
liGht holD texture lotion 
250 ml 

produktinformation: 
Styling lotion, som giver kontrol, definition og glans til 
fint eller tyndt hår i. Indeholder naturlige ekstrakter som 
ginseng, der giver håret mere fylde og gør det lettere at 
håndtere.  

Anvendelse:
Anbring en lille mængde af produktet i hånden og fordel 
jævnt i håndklædetørt hår. Kan også anvendes i tørt hår, 
hvis man ønsker mere fylde.

styling  
firm holD StylinG Gel
250 ml 

produktinformation:
Styling gel, som giver kontrol og blankhed til 
frisuren. formuleret uden alkohol, som forebyg-
ger drys og udtørring. 
 
Anvendelse:
Fordel i fugtigt hår fra rod til spids. Lad håret lufttørre. 

styling  
GroominG SprAy
250 ml 

produktinformation:
Finishing spray med variabelt hold. Jo mere der anv-
endes des bedre hold. Plejer håret og bevarer fugten. 
Giver håret glans og gør det lettere at håndtere.

Anvendelse:
Spray i fugtigt eller tørt hår. Brug en kam eller børste 
til at sætte håret, hvis du ønsker et blødere og mere 
naturligt hold.

  

  
styling  
BooSt poWDer
10 g 

produktinformation:
Vægtløs pulver, som giver håret et løft, øget tykkelse, 
masser af struktur og en mat finish. Kan anvendes sam-
men med alle andre stylingprodukter fra American Crew.

Anvendelse:
Tryk let på låget et par gange for at løsne Boost Powder. 
Hæld derefter en smule ud i hånden. Fordel det let og 
jævnt på tørt hår, og lad produktet ramme hårets rod 
for at give maksimal løft og seperation. 



Styling produkter, som giver uendelige mulighe der for at skabe klassisk og moderne herrehår.

cLASSIc STyLING & fINISHING

 

  

 

  

styling  
BooSt CreAm
125 ml 

produktinformation:
Styling creme, som giver naturlig definition, øget volu-
men og naturlig glans. 

Anvendelse:
Fordel en god mængde af produktet i hænderne 
og indarbejd produktet i håndklædetørt hår. En lille 
mængde er tilstrækkeligt i tørt hår.

styling  
Curl ConStruCt
125 ml 

produktinformation:
Skaber fyldige krøller og en dynamisk struktur  
og definition.

Anvendelse:
Påfør en mængde svarende til en kapsel i hånd - 
klæde tørt hår fra rod til spids. Føntør eller lad  
håret tørre naturligt.

styling  
Curl Control
125 ml 

produktinformation:
Styling creme, som holder styr på uregerlige krøller  
og giver naturlig definition.

Anvendelse:
Påfør i rigelige mængder i fugtigt eller let tørt hår.  
Hvis det påføres i fugtigt hår, føntør håret, ellers lad 
håret tørre naturligt.

styling  
SuperGlue
125 ml 

produktinformation:
Gelé som tilfører ekstremt hold, megen glans og 
masser af definition. Perfekt til at skabe kreative 
frisurer. 

Anvendelse:
Fordel en god mængde i håndklædetørt hår, sæt håret, 
og lad dit hår lufttørre.

styling  
ultrAmAtte
100 ml 

produktinformation:
Stylingprodukt med cremet konsistens, medium hold 
og super mat finish.

Anvendelse:
Fordel en god mængde i håndklædetørt hår, red det 
for at opnå den matte effekt og sæt frisuen. Lad det 
derefter lufttørre.



Tea Tree er en serie med opfriskende produkter til hår og hovedbund. Specielt 
egnet til mænd, hvis hovedbund kræver særlig opmærksomhed og pleje.

Tea Tree olien er kendt for sin antibakterielle, helende og rensende effekt.  
Formuleringerne er fugtgivende og tynger ikke håret.
 

AmERIcAN cREw TEA TREE

you are born a boy 
comPetition
maKes you a man

Conditioner  
teA tree CAlminG ConDitioner
250 ml 

produktinformation:
Let fugtighedsgivende conditioner til hår og hårbund. 
Plejer uden at virke tyngende.

Anvendelse:
Efter brug af shampoo, massér en lille mængde af 
produktet ind i hårbunden og fordel jævnt i håret.  
Lad sidde i 2-5 minutter, og skyl godt.

shampoo  
teA tree BAlAnCinG ShAmpoo
250 ml 

produktinformation:
Beroligende og opfriskende shampoo til hår og 
hårbund.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde shampoo 
ind i håret. Skyl grundigt. Suppler med Tea Tree  
Calming Conditioner for et bedre resultat.

Body  
teA tree purifyinG BoDy WASh
450 ml 

produktinformation:
Body wash med naturlige olier som genopretter 
hudens naturlige fugtbalance. Indeholder A, D og E 
vitaminer og har en opkvikkende duft.

Anvendelse:
Påfør med hænder eller vaskeklud på fugtig hud.  
Skyl derefter.



Citrus Mint er et alternativ til de klassiske produk ter fra Crew Classic Line. Produkterne byder på 
en frisk blanding af citrus og menthol. Indeholder naturlige olier af appelsin, lime, peppermynte 
og spearmint. Renser, beroliger, stimulerer og be skytter. Citrus Mint serien passer desuden på 
farven og bevarer intensiteten i farvet hår.

AmERIcAN cREw cITRUS mINT

 
shampoo
CitruS mint refreShinG ShAmpoo 
250 ml 

produktinformation:
Mild rensende shampoo med en frisk duft af citrus. 
Naturlig olieblanding, der renser håret uden at 
fjerne essentielle olier. Mynte og pebermynte virker 
stimulerende på hårbunden.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde shampoo 
ind i hår og hårbund, skyl grundigt. Kan anvendes til 
farvet hår.

Body
CitruS mint BoDy WASh
450 ml 

produktinformation:
Body wash med plejende olier og vitamin E som  
genopretter hudens balance. Frisk opkvikkende  
duft af citrus.

Anvendelse:
Påfør med hænder eller vaskeklud på fugtig hud.  
Skyl derefter. 

Conditioner  
CitruS mint CoolinG ConDitioner
250 ml 

produktinformation:
Conditioner, som indeholder en formel med naturlige 
citrusolier, der plejer hår og hårbund. Rosmarinekstrakt 
stimulerer og fugter.

Anvendelse:
Efter brug af shampoo massér en lille mængde condi-
tioner ind i hår og hårbund og fordel jævnt.  
Skyl grundigt. 



Gør dine daglige ritualer til en oplevelse 
med American Crew Shave. Produkterne 
er tilpasset forskellige skægtyper og deres 
aktive ingredien ser. Sikrer en optimal pleje 
før, under og efter barberingen.

AmERIcAN cREw SHAvEthe game 
is never over 

shave  
moiSturizinG ShAve CreAm
150 ml 

produktinformation:
Barbercreme med plejende ingredienser som Aloe 
Vera og antioxidanter som sikrer, at barberbladene 
glider uden at udtørre huden. Perfekt til normale/ru 
skægtyper.

Anvendelse:
Fugt ansigtet med varmt vand. Dæk ansigtet med 
barberskum, og barber dig som normalt. Herefter 
anvendes Post-Shave Cooling Lotion. Hvis du ønsker en 
endnu tættere barbering anvendes et lag af Lubricating 
Shave Oil under Moisturizing Shave Cream.

shave  
preCiSion ShAve Gel
150 ml 

produktinformation:
Ikke-skummende formula til normale/fine skægtyper. 
Sikrer en ren og tæt barbering mens plejende ingredi-
enser forebygger irritation og opblussen. Perfekt til at 
lave detaljer. 

Anvendelse:
Fugt ansigtet med varmt vand. Påfør et tyndt lag gelé 
på skægget, og barber dig som normalt. Herefter 
anvendes Post-Shave Cooling Lotion.

shave  
poSt ShAve CoolinG lotion
125 ml 

produktinformation:
Fugtgivende aftershave lotion med en let kølende 
effekt. Plejer og beroliger huden efter barbering, men 
kan også anvendes som almindelig lotion i ansigtet.

Anvendelse:
Påfør på ansigt og hals. Kan anvendes straks efter bar-
bering eller som en fugtighedscreme til daglig brug.

shave  
luBriCAtinG ShAve oil
50 ml 

produktinformation:
Kan anvendes i stedet for en normal barberskum eller 
bruges før barbering som en forebyggende olie der 
modvirker irritation. Fremragende til præsitionsarbejde 
på bakkenbarter eller fipskæg mm.

Anvendelse:
Fugt ansigtet med varmt vand. Massér olien ind i skæg-
get, og barber dig som normalt.



Behandling og forebyggelse af hårtab er udviklet specielt til mænd som ønsker fyldigere, kraftigere 
og stærkere hår. Seriens patenterede formula og sammensætningen af aktive ingredienser giver dig de 
bedste forudsætninger for at behandle og forebygge for tidligt hårtab.

Der kan være flere grunde til at man oplever for tidligt hårtab. Hårtab er generisk betinget, men andre faktorer, 
som stress, dårlig kost, søvnmangel og miljømæssige påvirkninger kan ligeledes forårsage hårtab.

AmERIcAN cREw 
TRIcHoLoGy HAIR REcovERy SySTEm

få råD oG vejleDninG omkrinG 
AnvenDelSe Af Din friSør. 

rePutation 
is a currency 
a man can’t afford 

to lose 

 
shampoo  
hAir reCovery  
ShAmpoo
250 ml 

produktinformation:
Mild shampoo, som stimulerer blodcirkulationen og 
beroliger hårbunden. Anti-oxidanter beskytter håret 
mod for tidlig ældning.

Anvendelse:
Gør håret helt vådt. Massér en lille mængde af  
produktet ind i hår og hårbund. Skyl grundigt.

treatment
hAir reCovery  
foAm
150 ml 

produktinformation:
Effektiv skum, som giver tykkere, fyldigere og  
stærkere hår. Kan anvendes alene eller som supple-
ment til ampullerne. 

Anvendelse:
Forbered hårbunden ved at vaske håret med American 
Crew Trichology Hair Recovery Shampoo. Dette 
sikrer, at hårbunden er klar til at absorbere de aktive 
ingredienser i skummet. Ryst flasken, og tryk herefter 
på diffuseren, mens flasken vender på hovedet, for at 
trykke en spiseskefuld skum ud i håndfladen. Massér 
skummet ind, og koncentrer dig om kritiske områder 
som tindinger eller den øverste del af baghovedet. Det 
er ikke nødvendigt at skylle, håret styles som normalt.

treatment
hAir reCovery  
ConCentrAte Ampuller
12 x 6 ml / 42 x 6 ml 

produktinformation:
Intensiv koncentrat til behandling og forebyggelse  
mod hårtab. For at opnå de bedste resultater skal  
ampullerne anvendes dagligt sammen med Hair 
Recovery Shampoo.

Anvendelse:
Påfør en ampul om dagen i tørt hår og i hårbunden  
og massér ind i hårrødderne.

   



www.americancrew.com
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.idefolket.se

coLomER DENmARK
Vesterbrogade 18, 1. sal, 1620 København V. Tlf: 70222298.  

www.thecolomergroup.dk 


