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STYLING
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Anti-gravity volume powder with matte finish. 

Volum pudder med matt finish. Det vektløse pudderet 
skaper struktur for dramatisk og fyldig tekstur. Produktet 
kan med fordel fint mixes sammen med all tenkelig Crew 
styling. Brukerveiledning: Tapp lett på boksen for å løsne 
opp alt pulver, og hell litt i hånden. Gni det lett sammen i 
håndflatene og fordel i håret. Eller dryss pulveret direkte 
fra boksen lett og jevnt i tørt hår. Sørg for at det drysser 
helt ned til røttene for max løft og separasjon.

BOOST POWDER
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Pliable fiber with high hold and low shine.
 
En tørr fibervoks som gir sterk hold. Passer til 
normalt/ fint hår. Skaper fylde og fasong med en matt finish.
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i håndflaten 
og arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Cream Pomade with light hold and low shine.

En allsidig 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
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i 
håndflaten og arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Forming cream with medium hold & medium shine. 

Myk krem med sterk hold og naturlig glans. 
Passer til alle hårtyper.
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i 
håndflaten og arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Grooming cream with high hold and high shine.
 
En kremvoks som enkelt former ditt hår og gir 
maksimalt hold og glans. Perfekt til grovere hårtyper.
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i 
håndflaten og arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Pomade with medium hold and high shine. 

Vannbasert pomade med medium hold. Tilfører mye glans og 
er perfekt till “Weet-look”. Bevarer fuktigheten i håret.
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i håndflaten og 
arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Definition paste with medium hold and low shine.

Voks som gir håret struktur og fylde. 
Medium hold, og matt look.
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i 
håndflaten og arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Heavy hold pomade with heavy hold & high shine. 

Vannbasert pomade som gir sterkt hold med tonnevis 
av glans. Mest hold og mest glans av samtlige Crew 
vokser. En uslåelig kombo! 
Brukerveiledning: Fordel en liten mengde jevnt i 
håndflaten og arbeid det inn i fuktig eller tørt hår.

Molding clay with high hold and medium shine. 

Gir tekstur, godt med hold og medium glans. 
Brukerveiledning: Ta en liten mengde av produktet og 
gni det mellom fingre eller håndflatene for å mykgjøre 
produktet. Fordel i håndkletørket hår.

FIBER CREAM POMADE

FORMING CREAM GROOMING CREAM

POMADE DEFINING PASTE

HEAVY HOLD POMADE MOLDING CLAY
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STYLING

Fibrous cream with medium  hold and natural shine 

En allsidig fiberkrem med middels hold og naturlig 
glans. Kombinerer flekisbilitet med kontroll som gir 
håret raffinert tekstur og en naturlig finish.

FIBER CREAM

Fibrous hair foam for manageable volume.

Et varmebeskyttende lettvekts fiberskum som gir 
langvarig fleksibiiltet og volum. Medium hold og 
naturlig glans. Optimal for medium til lengre hårfrisyrer. 
Brukerveiledning: Ristes godt før bruk. Fordel en passe 
mengde i fuktig hår og la det luftørke, eller bruk en føner 
ved behov. Kan også brukes i tørt hår.

FIBER GROOMING CREAM

MATTE CLAY SPRAY

Matte Clay Spray with medium hold.

En teksturspray som gir deg medium matt hold som 
varer hele dagen. Denne sprayen er formulert med den 
viktigste ingrediensen (Kaolin Clay) som gir mye tekstur 
og fylde til håret.
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Firm hold, non-flaking gel.

Alkoholfri gelè med lett hold. Perfekt for å skape “wet-look”.
Brukerveiledning: Fordel i fuktig hår fra rot til spiss. La håret 
lufttørkes. Perfekt å føne på, for å få et godt hold på frisyren 
uten at det blir stivt.

Light hold, non-flaking gel.

Et alkohol fri gel som bygger volum i gir glans, og gir 
enkel kontroll til håret. Håret får volum og fylde. 
Passer spesielt til de med finere hårtyper. 
Brukerveiledning: Fordel i fuktig hår fra rot til spiss. 
La håret evt lufttørkes. Perfekt å føne på, for å få et 
medium hold på frisyren uten at det blir stivt.

Styling cream with definition and low shine.

Firm Hold Styling Cream er sterk nok til å kontrollere de 
fleste hårtyper. Gir tekstur, tilfører fuktighet til håret. Har lav 
glansfaktor. Brukerveiledning: fordel produktet i fuktig eller 
tørt hår, style som ønsket.

Light hold lotion with low shine.

Tilfører lett hold og definisjon, og gir en meget naturlig look.
Brukerveiledning: Kan brukes i fuktig eller tørt hår. Fordel 
ønsket mengde i håret.

Gel for extreme hold and shine.

Det ultimate “back-slick” produktet som gir godt hold 
selv på det mest ekstreme frisyrer. Gir fantastisk glans.
Brukerveiledning: Påfør fra rot til spiss.

Variable hold finishing spray.

En finishing spray med fleksibelt hold. 
Påfør mer for sterkere hold. 
Tilfører glans og innholder UV-beskyttelse.
Brukerveiledning: Jo mer du påfører, jo mer hold.

Flexible finishing spray.

Stylingspray med fleksibelt hold og medium shine. 
Gir deg ultimat kontroll over frisyren gjennom hele dagen 
og kan reformeres om ønskelig. Brukerveiledning: Påfør 
en liten mengde i håndkletørket hår fra rot til spiss. 
Føhn eller la lufttørke. 
Kan også brukes på tørt hår i mindre mengde. 

FIRM HOLD STYLING GEL LIGHT HOLD STYLING GEL

FIRM HOLD STYLING CREAM

LIGHT HOLD TEXTURE LOTION SUPERGLUE

GROOMING SPRAY ALTERNATOR

A lightly-moisturizing and refreshing hair tonic.

En lett fuktighetsgivende og forfriskende prep &prime tonic 
kan brukes som en cutting spray, eller hvis du vil ha lett hold 
og tekstur for økt kontroll og håndterbarhet. I tillegg er den 
varmebeskyttende. Kan brukes i fuktig eller i tørt hår.

PREP & PRIME TONIC



SHAVING SKINCARE
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Prepares the skin for shaving.

Barberingsolje som påføres før barbering. Passer alle 
skjeggtyper og forebygger irritasjon og pleier huden.
Brukerveiledning: Påføres før barbering, kan også brukes under 
som en extra beskyttelse når du barberer på cream eller foam.

Transparent non-drying gel for a close shave.

Pleier huden og forhindrer irritasjon. Passer perfekt for 
normal til fin skjeggvekst. Tea Tree og Aloe Vera pleier 
og beskytter huden. Brukerveiledning: Påføres på fuktig 
hud før barbering, for normale til fine skjeggtyper.

Herbal shave cream for normal t o coarse beards.

 Barberkrem som ikke skummer. Gir meget presis barbering 
og passer fint til grovere skjeggtyper. Fuktighetsgivende 
og forebyggende. Brukerveiledning:Påføres på fuktig hud 
før barbering, perfekt for gove stive skjeggtyper som gjør 
barberingen mer behagelig når skjegget blir mykere.

Creamy foam for a close and comfortable shave.
 
Ekstra fyldig konsistens beskytter huden. Passer alle 
typer skjeggvekst. Inneholder kakaosmør mykner og 
roer ned huden.
Brukerveiledning: Påføres før barbering på fuktig hud.

Moisturizing non-drying cream f or a close shave.

Fuktighetsgivende i krem som ikke skummer, for en mer presis 
barbering. Beroliger huden og lindrer irritasjon under barberingen. 
For normal til tørr hud. Produktdetaljer: kremen skaper en 
beskyttende barriere på huden din og sikrer at barberhøvelen 
glir uten å tørke huden. Myk-gjørende midler gir maksimal 
beskyttelse og pleie for huden som krever ekstra fuktighet. 
Brukerveiledning:  Fukt ansikt med varmt vann. påfør kremen 
og barber som vanlig.

Gel for extreme hold and shine.

Det ultimate “back-slick” produktet som gir godt hold 
selv på det mest ekstreme frisyrer. 
Gir fantastisk glans.
Brukerveiledning: Påfør fra rot til spiss.

Soothes skin after shaving.

Roer ned og beroliger hudirritasjon. Gir en fresh 
følelse og lindrer. Aloe Vera og Mentol pleier, avkjøler og 
forfrisker. Keratoline eksfolierer og forhindrer inngrodde hår. 

Soothes just shaved skin.

Til daglig bruk på alle hudtyper. Med solfaktor 15 og 
Anti-age effekt. Lindrer nybarbert hud samt tilfører 
rikelig med fuktighet.

ULTRA GLIDING SHAVE OIL PRECISION SHAVE GEL

CLASSIC MOISTURIZING 
SHAVE CREAM

REVITALIZING TONER

PROTECTIVE
SHAVE FOAM

MOISTURIZING 
SHAVE CREAM

POST- SHAVE 
COOLING LOTION

ALL-IN-ONE FACE BALM
BROAD SPECTRUM 
SPF 15 SUNSCREEN
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Beard conditioner and styler.

En myk styling krem for skjegget som roer ned, 
kontrollerer og tilfører fukt og pleie.
Brukerveiledning:Påføres i fuktig eller tørt skjegg,
skal ikke skylles ut.

BEARD BALM

Leave-in beard 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. 
Brukerveiledning:påføres i tørt skjegg, ca 2-4  pump. skal 
ikke skylles ut.

BEARD FOAM CLEANSER

Lightweight, fast-absorbing formula.

Beard Serum spesielt designet for å gi skjegget den optimale omsorg 
og beskyttelse det trenger. Det lette serumet inneholder essensielle 
naturlige oljer som har en mykende effekt på skjegget. 
Brukerveiledning: Påføres i fuktig eller tørt skjegg,skal ikke skylles ut.

BEARD SERUM

Long-lasting hold

American Crew Moustache Wax gir godt hold for menn med 
middels til lang bart. Denne long-lasting bartevoksen med godt 
hold temmer, nærer og kontrollerer barten for et polert utseende.
Brukerveiledning: Enkel å påføre, gni en liten mengde mellom 
fingrene for å varme opp voxen, påfør barten og style etter ønske.

MUSTACHE WAX
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BEARD BALM
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With manicouagan clay  and exfoliating coconut shells.

Detox shampooer dyprengjørende samtidig som den har en 
skånsom eksfolierende effekt på hodebunnen. Fjerner effektivt 
smuss og rester av stylingprodukter fra håret. Passer alle typer 
av hår og hodebunn. Silikonfri og Vegansk formula.
Den Silikon fri og Veganske formelen har en unik kombinasjon 
av essensielle næringsrike Manicouagan Clay og eksfolierende 
perler av kokosnøtskall. Den er også tilsatt vår energigivende, 
naturlig sertifiserte American Crew Citrus Mint signaturduft. 
Laget for menn med alle hårtyper,hodebunnen føles uthvilt og 
håret mykt og mer håndterbart.
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger.

With invigorating naturally derived citrus mint fragrance.

Beriket med vitamin B5 for fuktighet, er vår silikonfrie Daily 
Cleansing Shampoo 250 ml ideell for en daglig hårpleierutine. 
Den ikke-tørkende veganske formelen vasker bort overflødig 
olje, og etterlater håret mer håndterbart, ser sunt ut og føles 
mykt. Infundert med vår energigivende, naturlig sertifiserte 
American Crew Citrus Mint signatur duft. Best for menn med 
normalt til fet hår og hodebunn. 
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger.

With invigorating naturally derived citrus mint fragrance.

Daily Deep Moisturizing Shampoo 250ml er en ny oppdatert 
variant av Daily Moisturizing Shampoo, med en ekstra kraftig 
formula som er dyprengjørende og har en energigivende og frisk 
duft av sitrus og mint. En vegansk og silikon fri sjampo som er 
utviklet for normalt til tørt hår,  men passer alle hårtyper og kan 
brukes hver dag. Beriket med fuktgivende vitamin B5 som gir en 
mykgjørende effekt uten å tynge ned. 
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger.

With invigorating naturally derived citrus mint fragrance
 
 Vår trippel action Daily Moisturizing Conditioner 
gjenoppretter, styrker og beskytter. Håret blir mykt,
håndtertbart og klart for styling. Passer for menn 
med normalt til tørt hår.Fukter uten å tynge håret.
Styrker og reduserer hårbrudd/knekk med 86%. 
Gir fuktighet til hodebunn.
Inneholder  med vår energigivende, naturlig sertifiserte 
American Crew Citrus Mint signatur duft.
Silikonfri og vegansk.
Brukes etter din favoritt American Crew Shampoo kan 
virke 2-3 min hvis håret eller huden er veldig tørr,  for å 
gi mer fuktighet og pleie. Skal skylles ut.

DETOX SHAMPOO

DAILY DEEP MOISTURIZING
SHAMPOO

DAILY MOISTURIZING
CONDITIONER

DAILY CLEANSING
SHAMPOO

NEWNEW

NEW NEW
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Shampoo for gray hair maintenance.

Optimal pleie til grått hår. Fjerner gyldne uønskede toner 
og etterlater det grå mer medgjørlig. 
Inneholder pleiende ingredienser som motvirker tørt hår.
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger.

Anti-dandruff shampoo with conditioning properties.

Shampoo mot flass og kløe i hodebunnen. Renser effektivt, 
pleier og fremmer sunn hodebunn. Forebygger kløe og 
opphoping av døde hudceller, som forekommer i forbindelse 
med flass. Virker også bra på psoriasis. Inneholder zinc 
pyrithione. 
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger, virketid 2-3 minutter.

Shampoo, conditioner and body wash.

Shampoo, Conditioner og Body Wash i et, renser mildt, tilfører 
fuktighet og mykhet. Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger.

Shampoo, conditioner and body wash.
 
Inneholder TEATREE, som er bevist effektivt for problemer 
i hodebunnen. Vasker bort fettstoffer og etterlater håret 
rent, pleiet og friskt. Holder kroppen fresh i 6-8 timer, gir en 
behagelig kroppsduft og etterlater hodebunn og huden myk 
med en forfriskende duft. 
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger.

Classic body wash.

Frisk og kjølende body wash. Maskulin duft. 
Brukerveiledning: Vask 1-2 ganger ved behov.

Daily shampoo for thinning hair.

Passer til fint hår som har begynt å tynnes ut. Gjør håret 
fyldigere, tykkere og sterkere. Fjerner urenheter, frisker opp 
hodebunnen og gjør håret mykt og rent. 
Brukerveiledning: Fukt håret godt. Masser inn en liten mengde 
sjampo i hår og hodebunn. Skyll godt. Kan brukes daglig. 

GREY SHAMPOO ANTI - DANDRUFF

3 - IN - 1 TEA TREE

FORTIFYING SHAMPOO

3 - IN -1

CLASSIC BODY WASH
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HAIR CARE TREATMENT

Invigorating leave-in scalp treatment.

En oppfriskende leave-in behandling for ekstra kraftfull effekt til tynt hår. Gjør at håret føles 
sterkere og fyldigere og motvirker slitasje og skader. Er oppfriskende for hodebunnen med 
en fresh og ren sitrusduft. Har en effekt som gir umiddelbart økt volum uten å tynge håret. 
Hurtigabsorberende. Reduserer splittede hårstrå med opptil 80%. 
Brukerveiledning: Vask håret med Fortifying Shampoo. Skyll godt. Påfør deretter Scalp 
Treatment rett i hodebunnen. Masser skånsomt. Skylles ikke ut. Kan brukes daglig.

FORTIFYING TREATMENT
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HAIR COLOR

Farge som skal blende/dempe de grå hårene, på bare 5 min. Dekker ikke 100%
3 tuber (40ml pr tube) i hver pakke. Kommer i 4 nyanser: Dark 2-3 Medium Natural 4-5  Medium ask 5-6 og Light 7-8.
Blandes sammen med Precision Blend Developer 4,5%. 1:1
Virketid 5 minutter (max 10 min)  

PRECISION BLEND

Product and techniques crafted specifically for him 
Available in 4 shades: Light, Medium Ash, Medium Natural, and Dark

PRECISION BLEND DEVELOPER

For optimal results when gray blending

Precision Blend Developer 4,5%
Aktivator til Crew Precision Blend hårfargene. Blandeforhold 1:1 
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