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Crews historie er fortællingen om en stylist ved 
navn David Raccuglia der i 1993 havde en mis-
sion. 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 ma-
skulinitet.

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
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you can follow
a trend,
or create
a style.

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

American Crew har en basal forståelse for 
mænds behov. Brandet vækker en følelse af selv-
sikkerhed og maskulinitet – men frem for alt er 
det håret der er helten.

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

et herre brand
der skiller sig ud



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 inno-
vative 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 
er meget mere 
end blot et 
livsstils brand 
eller en salon 
leverandør 



American Crew’s klassiske linje består af essen-
tielle plejeprodukter til enhver mand. Alle produk-
ter indeholder plejende ingredienser og har Ame-
rican Crew’s maskuline signaturduft. Klassiske 
plejeprodukter, som aldrig går af mode.

american crew
classic line

stimulating 
conditioner
Plejende conditioner, som 
aktiverer blodcirkulationen i 
hovedbunden.

daily 
shampoo
Velegnet til normalt /fedtet 
hår. Renser mildt og kan 
anvendes dagligt.

Peppermint cleanse 
shampoo
Renser effektivt hår og 
hovedbund for rester 
af styling. Frisk duft af 
peppermint.

daily moisturizing 
shampoo
Til normalt/tørt hår, som har 
brug for ekstra fugt og pleje.

anti-dandruff 
shampoo
Meget effektiv skælshampoo, 
som modvirker kløe og irriteret 
hovedbund.

classic gray 
shampoo (august 2009)
Rengør mildt og fjerner 
eventuelt gult skær i håret. 
Anvendes i gråt og blond hår.

thickening 
shampoo
Giver øget volume til tyndt og 
fint hår. Kan anvendes dagligt.



Firm hold styling gel
Styling gel med stærkt hold. 
Kan anvendes i fugtigt eller 
tørt hår.

light hold texture lotion
Tilfører let hold og definition.
Giver et meget naturligt look.

Fiber
Tør fibervoks, som giver 
stærkt hold og lidt glans. 
Let at vaske ud. Passer til 
normalt/fint hår.

Pomade
Vandbaseret voks med 
medium hold. Tilfører meget 
glans og er perfekt til ”wet 
look”.

molding clay
Voks som giver tekstur, 
medium hold og let glans.

Forming cream
Voks med stærkt hold, som 
giver naturlig glans. Passer til 
alle hårtyper.

grooming cream
Creme voks, som let former 
dit hår og giver maksimalt 
hold og glans. Passer godt til 
normalt/kruset hår.

defining Paste
Voks som giver håret struktur 
og fylde. Nem at arbejde med. 
Medium hold og mat look.

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

classic styling
& Finishing

grooming spray
Perfekt finish spray efter 
styling. Giver glans og har UV 
filter. Let at rede ud.
 



you are born a 
boy. comPetition
maKes you
a man.

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

tea tree balancing 
shampoo
Fugtgivende shampoo, som er 
rig på naturlige olier. Optimal 
pleje til hår og hovedbund.

tea tree Firm hold 
styling cream
Styling creme, som skaber 
tekstur og vedvarende hold. 
Tynger ikke og har let glans.

tea tree Purifying 
body wash
Fugtgivende body wash med 
naturlige olier, som efterlader 
huden ren og frisk.

tea tree calming 
conditioner
Fugtgivende og opfriskende 
conditioner, som ikke tynger 
håret. 

tea tree light hold 
styling cream
Styling creme med fleksibelt 
hold, som kan anvendes til 
alle hårtyper.



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.

er udviklet specielt til mænd som ønsker fyldi-
gere, kraftigere og stærkere hår. Seriens paten-
terede 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, søvnman-
gel og miljømæssige påvirkninger kan ligeledes 
forårsage hårtab.

american crew
citrus mint

american crew 
trichology hair 
recovery system

behandling og 
Forebyggelse 
aF hårtab

citrus mint refreshing 
shampoo
Mild balanceret shampoo, 
som stimulerer hovedbunden 
og har en frisk duft.

citrus mint moisturizing 
body wash
Opfriskende body wash, som 
opretholder hudens naturlige 
fugtbalance.

citrus mint cooling 
conditioner
Gennemfugter hår og 
hovedbund. Har en frisk duft 
og passer til alle hårtyper.

citrus mint high hold 
styling gel
Styling Gel, som giver 
maksimalt hold. Kan anvendes 
i fugtigt eller tørt hår.

hair recovery shampoo 
250 ml
Mild shampoo som stimulerer 
blodcirkulationen og beroliger 
hovedbunden. Anti-oxidanter 
beskytter håret mod for tidlig 
ældning og beskytter mod 
ydre påvirkninger.

Aktive ingredienser er bl.a. 
Humle, Rosmarin, Swertia, 
Kisel, og B5 vitamin. 

Anvendes dagligt som 
almindelig shampoo. For 
optimalt resultat, bør der 
følges op med Hair Recovery 
Concentrate.

hair recovery concentrate 
12 eller 42 stk á 6 ml
Intensiv koncentrat til 
behandling og forebyggelse 
mod hårtab. Indeholder en 
meget høj grad af aktive 
ingredienser, som påføres 
direkte på hårbunden. 
Koncentratet absorberes 
hurtigt og virker effektivt 
ved at styrke håret og øge 
blodcirkulationen.

Aktive ingredienser er bl.a. 
Humle, Rosmarin, Swertia, 
Kisel, og B5 vitamin. 

Hver ampul svarer til en 
behandling. Produktet 
fordeles i hårbunden og der 
masseres let indtil det er 
absorberet. Det skal ikke 
skylles ud. Kan anvendes 
som intensiv eller 
forebyggende behandling.

Få råd og vejledning omkring anvendelse af 
Crew Hair Recovery System af din frisør.

Lanceres oktober 2009



the game is
never over.

lubricating shave oil
Kan anvendes i stedet for 
en normal barberskum eller 
bruges før barbering som 
en forebyggende olie, der 
modvirker irritation.

moisturizing shave cream
Velegnet til normalt/kraftigt 
skæg. Barbercreme, som 
indeholder naturlige olier, der 
giver en ren og tæt barbering. 
Aloe Vera tilfører fugt, og 
efterlader huden blød efter 
barbering.

Precision shave gel
Velegnet til normalt/fint skæg. 
Gelébaseret formula, som 
giver en super tæt barbering. 
Naturlige olier forebygger rød 
og opblusset hud. Aloe Vera 
tilfører fugt til huden.

Post-shave cooling lotion
Fugtgivende aftershave lotion 
med en let kølende effekt. 
Plejer og beroliger huden. 
Påføres efter barbering, men 
kan også anvendes som en 
fugtgivende lotion på dage, 
hvor man ikke barberer sig.

american crew
body+Fragrance

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

classic bodywash
Opfriskende bodywash 
med en klassisk duft. Plejer, 
beskytter og gennemfugter 
huden. 

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
shave



www.americancrew.com
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