 MAKEUP BY MARIOמשיק את )' (Mario Dedivanovicאמן האיפור המפורסם מריו דדיבנוביץ
מותג היופי היוקרתי מורכב מפורמולות חדשניות וכלים ייעודיים לאומנות האיפור ,שעוצבו במיוחד עבור חובבי יופי ואמני
איפור מקצועיים.
ניו-יורק  --אמן האיפור מריו דדיבנוביץ' מציג את מותג האיפור היוקרתי  ,MAKEUP BY MARIOהמורכב מפורמולות
מקוריות ומושקעות בקפידה תוך שימוש בטכניקות הייחודיות של מריו .הערכה מורכבת מ 21-מוצרים וכלים איכותיים לעיניים
ולעור ,כאשר כל גוון הוא אוניברסלי ומיועד לכל גוון עור.
"ב ,MAKEUP BY MARIO-לקחתי את הטכניקות הייחודיות שלי והפכתי אותן למוצרים מקצועיים נגישים בהשראת אלו
שאהבתי והשתמשתי במהלך הקריירה שלי ",אמר מריו" .כאשר אני מלמד בכיתות האומן ,אני מראה לתלמידים את תהליך
המחשבה שלי ומדגים את כל הטכניקות .כעת ,הטכניקות והפילוסופיה הללו הוטמעו במוצרים שלי".
שנת  2020מציינת את שנת ה 20-של מריו כאמן איפור .המותג הנושא את שמו מגלם את שיא האומנות ,החוויה וההתנסות
שהוא מביא עמו לאחר עשרים שנות אמנות ועבודה עם כמה מהאישים המפורסמים ביותר של זמננו .מריו הנו חלוץ בתעשיית
הטיפוח ,מהוראה ועד חדשנות במדיה החברתית .הוא הקנה לעצמו עוקבים בכל רחבי העולם ,לאחר שלימד והפך את שיטות
האיפור שלו לפופולריות ביותר בעשור האחרון ,והצית מגמות ויראליות אשר העניקו השראה ושינו באופן מהותי את תחום
הטיפוח .כדמות מכובדת עם השפעה עולמית MAKEUP BY MARIO ,הינה קלסיקה חדשה בתעשיית הטיפוח.
מאסטר בחדשנות וכושר המצא ,מריו פיתח את הקולקציה הזו ללא התפשרות על על ביצועי המוצר" .זוהי משימתי שכולם
ירגישו בטחון ויאמינו במוצרים האלה ",הוא אמר MAKEUP BY MARIO" .זה התשוקה והאהבה שלי לאומנות האיפור
המגולמות בקולקציה מדויקת ,שתוכננה במטרה לספק חוויית איפור מקצועי יוקרתית במחיר נגיש .לכל אחד צריכה להיות
גישה לפורמולות מהאיכות הטובה ביותר .זה מאוד חשוב לי".
ההשקה של  MAKEUP BY MARIOתהיה ב 1-באוקטובר ,2020 ,באופן אקסלוסיבי באתר  makeupbymario.comעם
התרחבות לקטגוריות מוצר נוספות בסוף  2020ובתחילת .2021
מוצרי  MAKEUP BY MARIOמתומחרים ב $14-עד  ,$48וניתן להשיגם באתר  ,makeupbymario.comהחל מ1-
באוקטובר.2020 ,
עקבו אחר המותגmakeupbymario@ :
איש קשר :למידע נוסף על  MAKEUP BY MARIOאו על מריו דידיבנוביץ' :איש קשר עבור המדיהShirin Azmi, BOLD :
PR, 646.214.5727 x104, Shirin@Boldpr.com

