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AMERICAN CREW 
Suksesskriterier

•De første på markedet med en komplett og 
maskulin herreserie
•Produkter som er målrettet
•Enkle og oversiktlige å bruke
•Laget av menn for menn
•Maskulint image / bilder
•Produkt og konsept undervisning
•American Crews  unike klippe konsept
”The Method”
•American Crew er ikke bare enda et dame 
produkt med herrelukt! 



Et ungt og fremadstormende firma med en 
lidenskapelig forpliktelse. 

• Vi vil bringe flere menn inn i salongene
• Vi vil sørge for at de får en god opplevelse
• Vi vil introdusere produkter som forsterker hva
det betyr å være en mann.

American Crew er utviklet kun for menn.



2. Mennenes marked



Mennenes marked

Innblikk/Fakta
• Reklame for menn øker stadig
• Mer image bevisste
• Lojalitet mot merker
• Menn bryr seg ikke om å handle i et

feminint miljø
• Menn vil gjerne veiledes av

profesjonelle
• Menn utgjør 48% av den totale

befolkning



Mennenes marked
Innblikk: Salong 
Gjennomsnitlig: 
• Menn 35%

Kvinner 65%
Besøk:
• Kvinner ca. hver 8. uke

Menn ca. hver 4. uke
• Kvinner har inflytelse på menns valg av merke
• Kvinner kjøper pleieprodukter til menn



Mennenes marked
Generelle forskjeller mellom 
menn og kvinner:

• Menn har ofte kortere hår enn kvinner
• Hårtap og kontroll er menns primære

bekymringer
• Menn har ikke samme problemer med

tørt og ødelagt hår



3. American Crew – “statements”



American Crew

Visjon
Med ett lidenskapelig 
engasjement for mennenes 
marked, er vi forpliktet til å 
arbeide i fellesskap med den 
profesjonelle 
salongindustrien. Dette for å 
hjelpe til med å få mennenes 
marked til å vokse.



4. Kursmuligheter og undervisning



American Crew

Undervisning
Vi fokuserer på det klassiske fra fortiden, med et 
preg av nåtiden, som definerer menns stil idag. 
Gjennom vårt Menswork Academy tilbyr vi en høy 
kvalitet av våre forskjellige kursmuligheter med 
American Crew 

American Crew er ledende med klipp, inspirasjon, 
trend og produktutvikling. 
All American Crew undervisning har til formål, å 
inspirere alle frisører til en spennende hverdag i 
salongen, hvor man kan føle seg trygge, selvsikre og 
ikke minst begeistret for å ha herrekunder i salongen.



AMERICAN CREW METHOD
Skandinavias cooleste  “cutting edge” 
kurs til menn.

MASTER OG MENS GROOMING
Bli en ekspert på alt som 
inkluderer herreklipp
i salong.



Mens haircutting
“The American Crew way”

2 dagers kurs – demo & hands on 

Bli positivt utfordret på alt som du hittil har lært 
om herrefaget. Samtidig vil du bli inspirert til 
hverdagen med herrekunder i salongen

• Fundamental opbyggning av alt innen herrefrisyrer

• Demo, praktisk arbeid og konsept

• Frihåndsklipping med maskin - saks og kam vil bli lært
som American Crew foreskriver det

• Forståelse av hovedformer og bruk av fordelaktige
teknikker

Method 01



Mens haircutting
“The American Crew way”

2 dagers kurs – demo & hands on

Advanced Mens Haircutting

• Her lærer du mer avanserte teknikkene, som brukes når
American Crew skaper deres maskuline imagebilder

• Kniv og saks er elementære verktøy, når American Crew
arbeider med struktur og retningsbestemte teknikker

• Lær å sette sammen de forskjellige teknikkene til en
holdbar herreklipp.

• Lær å analysere oppbygningen av en American Crew klipp
og ta i bruk de relevante teknikkene i hverdagen

MASTER OF MENS GROOMING



American Crew

Muligheter

• American Crew vil effektivt
markedsføre ditt
utstillings / butikk - område
gjennom kontinuelig
markedsmateriell og
kampanjer.



5. Forretningsmuligheter



American Crew

Muligheter

• American Crew vil
utdanne deg og ditt
personale i detalj- 
kunnskaper – og om
hvordan skape en
interessant utstilling.

• Gjennom American Crew
vil du få større gevinst!



6.Produkt informasjon



Classic Line

American Crew’s klassiske linje 
består av essensielle styling 
og pleieprodukter til enhver 
mann. Alle produkter 
inneholder pleiende 
ingredienser og har American 
Crew’s maskuline signatur 
duft..



American Crew

Shampoo & Conditioner



POWER CLEANSER STYLE REMOVER

• Daglig shampoo for å fjerne stylingrester på alle typer hår.
Tar bort selv de sterkeste stylingproduktene.

• Bruksanvisning: Vask hår, masser in en liten mengde av
produktet i hår og hodebunn, Skyll nøye.

• Inneholder: Tensider, Mentol, Rosmarin- og timianextrakt,
Polyquaternium-10.

• Egenskaper og fordeler: En perfekt formula rengjør
maksimalt men alikevel skånsomt. Gir et friskt hår og en
sunn hodebunn. Tillfører fylldighet till håret, og gir god
tekstur og glans.

Power Cleanser
Style Remover



Daglig shampoo til normalt eller tørt hår 

• Fugtighetsgivende shampoo, som holder hår og
hodebunn i balanse

Kjennetegn & Fordeler

Hydrolyzed hvete protein:
Tilfører styrke og pleie 

Ris bønne olje:
Gir glans, elastisitet og fukt

Rosmarin og Timian:
Tilfører fukt, og virker beroligende på hodebunn 

Daily 
Moisturizing 
Shampoo
normalt til tørt hår



En opfriskende og stimulerende hår og
hodebunnsbehandling 

• Forebygger hodebunnsproblemer, og gjør håret mer
medgjørlig. Stimulerer blodsirkulasjonen, kjøler,
og tilfører fukt til hodebunn

Kjennetegn & Fordeler

Rosmarin og Timian ekstrakt:
Virker beroligende og tilfører fukt 

Menthol: 
Kjøler og oppfrisker

Peppermynter: 
Stimulerer

Brukes: Etter shampoo - fordel i hodebunn – 3 min.

Daily
Conditioner
til alle hårtyper



ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

•Dette problemløsende produktet hindrer to av mannens
vanligste problem med hodebunnen (tørr hodebunn/flass og fet
hodebunn) i en sjampo. Sjampoen etterlater hår og hodebunn
sunn og frisk, og uten flass/belegg, samtidig som den pleier
håret.

•Bruksanvisning: Vask håret, La sjampoen virke i to-tre
minutter. Skyll nøye.

•Inneholder: Zink Pyrithione, rosmarin, salvieblad extrakt,
peppermint- og tea tree-olje.

•Egenskaper og fordeler: Forebygger kløe og flass. Regulerer
produksjonen av talg. Rengjør og frisker opp hår og hodebunn,
men er samtidig beroligende på irritert hodebunn, og pleier
håret.

Anti-Dandruff
til hodebunns-
problemer



Gray Shampoo

•La ditt grå hår vise seg fra sin beste side!
•Gray Shampoo motvirker gyllene toner som ofte kommer
fram i grått hår.
•Bruksanvisning: Fukt håret, masser produktet inn i håret,
la produktet med fordel virke et par min.-skyll nøye.

•Innehold: Hydrolisert protein, Violet pigment og fuktighet.
•Egenskaper og fordeler: Hjelper til å nøytralisere de
gyllene nyansene, gjør håret mykt og medgjørlig, gir
glans.

Gray Shampoo



American Crew

Thickening
Til fint og tynt hår, for å få håret 
til å føles og fremstå tykkere og 
fyldigere.



HAIR RECOVERY + THICKENING SHAMPOO

•For alle som ønsker et fyldigere hår.

•Bruksanvisning: Vask håret, masser inn en liten mengde av
produktet i håret og hodebunn. Skyll nøye.

•Inneholder: Kobber, Zink, Pro-Vitamin B5, Silikoner, Aesculus
Hippocastanum Frø Extrakt, Tocopheryl Acetate, Keratin Amino
Syrer, Peppermynte Olje, Polymerer.

•Egenskaper og Fordeler: Fremmer hårvekst gjennom en sunn
frisk hodebunn, og øker reproduksjon av hårets celler, samt tilfører
fyldighet. Tilfører hodebunnen essensiell næring. Opprettholder
fuktighetsbalansen og hindrer tørt, sprøtt og livløst hår.

Hair Recovery+ 
Thickening 
Shampoo
til fint, tynt hår



Styling & Finishing



• Gir Sterkt til ekstra sterkt hold
Tilfører langvarig kontroll til frisyren
Gir medium fylde og medium glans

• Et skum designet for de som har et hår som krever litt 
ekstra for å få optimalisert stylingen. Kan etterfølges 
av en pomade etter eget ønske. Lukter friskt og 
maskulint.

•Bruksanvisning: Påføres fortrinnsvis i fuktig hår og 
fordeles godt. Tilfør varme ved føner eller la håret lufttørke.
 

TECH SERIES 
CONTROL FOAMTECH SERIES CONTROL FOAM



• Tilfører fleksibelt volum og tekstur
Medium hold og glans etterlater håret mykt og 
medgjørlig

•Et skum som er perfekt for de som ønsker et fyldigere 
hår med tekstur og naturlig bevegelse. Ypperlig primer 
for øvrige stylingprodukter.

•Bruksanvisning: Påføres fortrinnsvis i fuktig hår og 
fordeles godt. Tilfør varme ved føner eller la håret lufttørke.
 

TECH SERIES 
TEXTURE FOAMTECH SERIES TEXTURE FOAM



•Boost spray og tørrsjampoo som prepper håret før 
styling og gjenoppfrisker håret dagen der på.

•Håret føles fyldigere og gjenoppfrisket samtidig som 
overflødige oljer og fettstoffer absorberes.

•Bruksanvisng: Påføres i enten u nyvasket tørt hår, eller 
som en re-styler og tørrsjampoo i mellom hårvask. 
 

TECH SERIES BOOST SPRAY
TECH SERIES 
BOOST SPRAY
dry shampoo



ALTERNATOR

•Spray for en fleksibel finish og frisyre.

•Bruksanvisning: Påføres på fuktig eller tørt hår og kam
igjennom som vanlig. Påfør igjen for å fiksere.

•Innehold: Polymerer fra akrylatderivat

•Egenskaper: Gir en fleksibel fixering med mulighet for å
endre den senere. Form din frisyre bare med hendene. Gir
en naturlig look med medium fixering og glans.

Alternator
styling gel



En klassisk American Crew gele med sterkt hold.

• Skaper glans, hold og kontroll hele dagen.
• Bevarer håret blankt og hodebunnen sunn.
• Firm Hold Gel er alkoholfri – derfor aldri noe dryss.

Fordeler & egenskaper 

Polymer Complex:
Gir sterkt hold og glans

Alkoholfri: 
Hindrer dryss og uttørring

Thermal protection:
Varmebeskyttende 

Bruk: Fuktig hår – bunn til spiss, lufttørke/føhne

Firm Hold 
Styling Gel
styling gel



Firm Hold 
Styling CreamEn fuff• En fuktighetsgivende formula som roer ned

• og skaper definisjon
• Fleksibelt hold med lav glansfaktor
• Håret ser sundt og velstelt ut

Fordeler & egenskaper

Panthenol: 
tilfører fukt og beskytter håret.

Copolymer:
gir sterkt og langvarig hold

Castor Oil:
Naturlig smørende og tilfører fylde og glans

Bruk: Fordel produktet i hendene og fordel i fuktig hår. Ha i 
mer produkt i tørt hår for økt hold og definisjon

Fleksibel stylingkrem med godt hold, for alle hårtyper



Medium hold finishing spray

• Grooming Spray – når frisyren skal holdes på plass.
• Kan brukes som finish spray eller som styling på fuktig hår.
• Fjerner statisk elektrisitet.
• Desto mere produkt du påfører jo sterkere hold

Fordeler & egenskaper

UV beskyttelse: Beskytter mot solstråler og miljøpåvirkninger 
Aloe Vera Gel: Tilfører fukt til hår og hodebunn
Salvie ekstrakt: Balanserer hår og hodebunn

Bruk: Spray på håndkle tørt eller tørt hår. Hold sprayen ca. 
10 – 20 cm. fra håret

Grooming Spray
til alle hårtyper



Tilfører lett og naturlig hold i alle hår lengder.

• Etterlater håret med et naturlig og definert/strukturert look.
• Light Hold Texture Lotion er særdeles velegnet til mannen,

som ønsker kontroll med en naturlig look

Fordeler & egenskaper 

Vannbasert: enkel å påføre
Hvete: Naturlig glans
Lanolin: Opprettholder fukt og skaper naturlig kontroll

Bruk: Påfør i et fuktig hår – style som ønsket

Light hold 
Texture Lotion



• Medium hold og matt look
• Skaper struktur og definisjon (seperasjon) i alle hårlengder
• En voks konsistens, som er enkel å påføre (Fibers lillebror)

Bruk: Fordel produktet i hendene og påfør deretter i 
håndkle tørt eller tørt hår og style som ønsket

Definning 
Paste



• Tørr fibervoks, gir sterkt hold og lite glans/matt finish
• Velegnet til korte frisyrer
• Perfekt for tynne/normale hårtyper som vil ha følelsen av “mer”

hår.
• Enkel å vaske ut.

• Bruk: Fordel produktet I hendene, og påfør deretter i
håndkletørt eller tørt hår og style som ønsket.

Fiber



Fiber Cream
• Fiber Krem med middels hold og naturlig glans
• En Stylingkrem som kombinerer fleksibilitet med

kontroll, gir håret raffinert tekstur oen naturlig finish.
• Fungerer best på middels til lang lengde på håret

Bruk: Fordel en god mengde i fuktig hår eller en mer 
moderat mengde i tørt hår. Style etter eget ønske. La 
håret lufttørke ved bruk i vått hår.



• Voks med medium hold og medium glans
• Enkel å påføre i alle hårtyper
• Tilfører hold, god fleksibilitet og en naturlig look
• Passer til alle hårtyper
• Allerede en bestselgende klassiker

Bruk: Fordel produktet i hendene og påfør deretter i 
håndkle tørt  eller tørt hår og style som ønsket

Forming 
Cream



• Medium hold og mye glans
• Vannbasert pomade, som er særdeles god til å kontrollere

krøllete eller glatt hår. Ideel til backslicks eller “wet look”
frisyrer

Bruk: Fordel produktet i hendene og påfør deretter i 
håndkle tørt eller tørt hår og style som ønsket

Pomade



• En allsidig kremete pomade med lett hold og lite glans. 
Passer ypperlig for å skape en naturlig matt look og er 
også velegnet for de med medium til noe lengre hår 

Cream 
PomadeCccc
CREAM

Bruk: Fordel produktet i hendene og påfør deretter i 
håndkle tørt eller tørt hår og style som ønsket

85g



Heavy Hold 
Pomade• Vannbasert pomade som gir sterkt hold og tonnevis

med glans
• Mest hold og mest glans av samtlige Crew vokser

En uslåelig kombo!
• Enkel og fodele i håret og enkel å forme frisyren med

Bruk: Fordel en liten mengde jevnt ut i tørt eller 
håndkletørt hår. Form håret etter eget ønske.

85g



• Cremevoks med maksimalt hold og maks glans
• Fuktavvisende
• Velegnet til normalt/tykt, krøllete hår. Kort eller halvlangt hår

Bruk: Fordel produktet i hendene og påfør deretter i 
håndkle tørt eller tørt hår og style som ønsket

Grooming 
Cream



• Sterkt hold med medium glans
• Konsentrert "styling-power", som kan kontrollere de fleste

frisyrer
• Velegnet til kort og halvlangt hår

Bruk: Fordel produktet i hendene og påfør deretter I 
håndkle tørt, eller tørt hår og style som ønsket

Molding Clay



• Stylingpulver med matt finish.

• Gir håret løft, samtidig som det føles tykkere/fyldigere.

• Kan brukes sammen med alle andre Crew produkter.

• Bruksanvisning: Rist boksen forsiktig, ta produktet enten i
hånden- eller rett i håret.

• Produktet skal fordeles nærme hodebunnen, for mest  mulig
volum.

• Egenskaper: Gir fleksibelt hold, og gjør at håret føles tykkere.

Boost Powder



SUPERGLUE

• Hårgelé for ekstremt hold og glans. Skaper frisyrer som ikke
har vært mulig tidligere med mye hold og glans.

• Bruksanvisning: Påfør en rikelig mengde i håndkletørt hår,
skap din look og la håret lufttørke.

• Inneholder: Panetol, sampolymer, ricinolje.

• Egenskaper: Gir svært kraftig hold og mye glans.

Super Glue



ULTRAMATTE
•Denne gelèn med medium styrke har en -Ultra Matt- effekt.

•Bruksanvisning: Brukes direkte på fuktig hår og style håret 
til den definitive frisyren. Børst håret når det har tørket for å 
aktivere den glansløse effekten.

•Inneholder: D-Panthenol, Natrium PCA, Bensofenoner, 
Hydroliserat Hveteprotein, Akrylater Crosspolymer-3, Silikat.

•Egenskaper og Fordeler: Har en medium holdfaktor med 
langvarig resultat, drysser ikke. 

Ultramatte



Classic
American Crew

3 in 1 + Body



CLASSIC 3-IN-1

•All-in-one Shampoo, Conditioner, og Body Wash.

•Bruksanvisning: Vask og skyll ut.

•Inneholder: Salvieblad extrakt, Dimethicone, Citronsyre,
Natriumklorid.

•Egenskaper og Fordeler: Oppfriskende rengjøing som
stimulerer håret og hodebunn. Pleier og gir glans til håret,
tilfører mineraler og myker opp huden.

3 in 1



Calssic Body Wash

•Denne oppfriskende bodywashen har den klassiske
American Crew duften som både menn og kvinner elsker.

•Bruksanvisning: Påfør fuktig hud, skyll nøye.
•Innehold: Ginseng rot ekstrakt, Glycerin, Vitamin A & E
etc.

•Egenskaper og fordeler: En god kombinasjon av aktive
ingredienser som rengjør huden på en skånsom måte. En
unik blanding av krydder og  sitrus skaper en mild, frisk
og maskulin duft.

Body Wash



3-IN-1 TEA TREE

SHAMPOO, CONDITIONER & BODY WASH 

 Vasker bort fettstoffer og etterlater håret
rent, pleiet og friskt

 Etterlater hodebunn og huden myk med en
forfriskende duft

 Holder kroppen fresh i 6-8 timer og gir en
behagelig kroppsduft

450ml



FOR ALL MEN 
WHO PLAY 
TO WIN

WIN FRAGRENCE - edt
The scent of success

Crew WIN er duften for alle menn som spiller for 
å vinne. Dufter fiskt og stimulerende med en lett 
toppnote av citrus, bergamott og mandarin. Girt 
en herlig maskulin følelse som balanseres med 
nyanser av nellik, kummin og ambra

Bruk: etter at kroppen er 
nyvasket sprayes en 
liten mengde på hals og 
nakke

100ml

,



THE SHAVE SOLUTION



HVORFOR SHAVE?

&

HVA ER MULIGHETENE MED 

SHAVE PRODUKTER I EN 

FRISØR SALONG?!



FAKTA

Personlig pleie får stadig mer fokus, og  

flere og flere menn er oppmerksomme 

på, og ønsker å bruke kvalitetsprodukter 

til deres personlige “grooming”

Ifølge en undersøkelse utført av “Allure 

Magazine”, mener 78 % av alle 

arbeidende menn, at deres utseende er 

relatert til deres personlige suksess.



MENN VS. KVINNER
Salget av hudpleieprodukter til menn har steget med 
68.6% sammenliknet med en 6% stigning i 
hudpleieprodukter til kvinner over de siste 15 årene1

HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Menn i alderen 15-34år er dem som fokuserer mest 
på personlig pleie, og derfor er de også mer åpne for 
å prøve nye produkter.

1 AC Neilson, 2 NPD Group, 3 Mintel Group



HUSK - det å være mann i idag betyr at det er ok

og forventet at menn gjør noe ut av seg selv og bryr 

seg om sin personlig pleie.

HUSK – Menn er primært resultatorienterte.

HUSK – Autoritet (ekspert kunnskap) er viktig for

mange menn.



THE SHAVE SOLUTION



TEA TREE OIL 

Anti-inflammatory and antiseptic, 

perfect for calming skin and 

helping to prevent irritation. 

ROSEMARY & CLOVE EXTRACT 

Natural astringents that penetrate 

pores, refresh and cool skin while 

clearing away excess oil and 

impurities 

RENSENDE PLEiENDE BESKYTTENDE

PUMPKIN SEED EXTRACT 

Helps skin renew as it moisturizes, 

while regulating sebum 

production. 

ALOE VERA 

Soothes skin to moisturize and 

protect against razor burn

NETTLE, COMFREY, ELDER 

FLOWER EXTRACTS

A blend of extracts that promotes 

healing and healthy, balanced 

skin.

ABYSSINE 657 

Mineral rich element found in sea 

water soothes and reduces 

irritation in sensitive and reactive 

skin. 

GRAPE SEED OIL 

Moisturizing antioxidant soothes 

irritation and is excellent for 

damaged or stressed tissue.

VITAMIN E

Renowned for its moisturizing and 

balancing attributes, it also helps 

protect against UV damage

VIKTIGE INGREDIENSER



LUBRICATING SHAVE OIL
Forebygger irritasjon 

Fint, normalt, kraftig skjegg inkl. detaljer

En lett, ikke-fet formula, som
kan brukes i stedet for et normalt 
barberskum.

Motvirker irritasjon,
og er særlig skånsom mod sensitiv hud.

Inneholder Eukalyptus og fukt-aktive 
oljer, som er med på å pleie huden
og sikre optimal komfort.

Fukt ansiktet med varmt vann. Massér 
oljen inn i skjegget og barber. 



MOISTURIZING SHAVE CREAM

Velegnet til normalt/kraftig skjegg 

Barbercreme, som inneholder 
naturlige oljer, som gir en ren og 
tett barbering.

Fuktgivende ingredienser,
som Aloe Vera,  etterlater huden myk og 
fuktet etter barbering.

Fukt ansiktet med varmt vann. Dekk 
skjegget med barberkremen og barber.

Følg opp med Revitalizing Toner Lotion 
for en perfekt barbering.



PRECISION SHAVE GEL

Velegnet til normalt/fint skjegg inkl. detaljer 

Gelébaseret formula, som gir en 
supertett og god barbering.

Naturlige oljer bekjemper bakterier 
i hårsekkene og motvirker rød og 
irritert hud. 

Aloe Vera tilfører 
optimal fukt og pleie.

Fukt ansiktet med varmt vann. 
Fordel et tynt lag Shave Gel over 
skjegget og barber. 



PROTECTIVE SHAVE FOAM

Ekstra kremete skum. Tillater tett barbering. 
Tilfører fuktighet og gjør huden myk og 
behagelig.

FORDELER
Kremete skum for en tett og komfortabel 
barbering. Lindrer huden og motvirker 
irritasjon.

300ml



REVITALIZING TONER -post-shaving

Forebygger skjemmende og smertefulle merker 
fra barberhøvel. En forfriskende formel som gir 
en kjølende effekt.

FORDELER
Lindrer irritasjon som årsakes av barberibng
Frisker opp nybarbert hud

150ml



CLASSIC MOISTURIZING SHAVE CREAM

For normal/ kraftig skjeggvekst. En 
behagelig barberkrem som inneholder 
naturlige oljer som hjelper til å gi en ren og 
tett barbering. Fin å skumme opp med kost.

Aloe Vera tilfører fuktighet og etterlater 
huden myk etter barbering

150ml



POST SHAVE COOLING LOTION

Fuktighetsgivende after-shave lotion med 
en lett kjølende effekt. Pleier og beroliger 
huden. 

Påføres etter barbering, men kan også 
brukes som en fuktighetsgivende lotion på 
dager mann ikke barberer seg

150ml



ALL-IN-ONE FACE BALM -SPF 15 post-shaving

En ansiktskrem med dobbelt effekt. Den er både en 
fuktighetsgivende og beroligende aftershave.
Aktive ingredienser hjelper til å gjenvinne balansen i huden

FORDELER
Anti-aging
SPF 15
Lindrer nybarbert hud
Brukes gjerne som en daglig fuktighetsgiver

150ml



BEARD SERUM

En formula med gunstige oljer som gir 
umiddelbar pleie samt holder skjegget 
mykt og velstelt.

Kan brukes daglig eller ved behov.

Bruk: Pump ønsket mengde og fordel i 
håndflatene.Fordel der etter serumet 
jevnt ut i skjegget.

50ml



BEARD BALM

En myk styling krem for skjegget som 
roer ned, kontrollerer og tilfører pleie.

Bruk: Fordel en passe mengde ytterst i 
hånden og jobb produktet in i hele 
skjegget. Bruk gjerne en egnet børste 
eller kam for å forme skjegget slik du 
ønsker.

60g



BEARD FOAM CLEANSER

Ett produkt som er enkelt og bruke og 
samtidig er raskt absorberende med 
en varende effekt. Skjegget blir rent, 
lukter godt og blir tilført pleie

Bruk: Pump ut ønsket mengde og 
fordel i håndflatene. Fordel der etter 
skummet jevnt ut i skjegget.

70ml



Finn de produkter, som passer best til kunden.

Lubricating 
Shave Oil

Precision 
Shave Gel

Moisturizing 
Shave 
Cream

Revitalizing 
Toner

Fint
Skjegg

Normalt
Skjegg

Kraftig
skjegg

Detaljer



HAVE A GREAT SHAVE…



Takker deg for din 
oppmerksomhet
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