
 

 
Chuyên gia trang điểm bậc thầy nổi tiếng Mario Dedivanovic ra mắt sản phẩm MAKEUP BY MARIO 

NEW YORK -- 

-- Một thương hiệu làm đẹp sang trọng với công thức sáng tạo và dụng cụ trang điểm đầy nghệ thuật, được chế tác dành cho 
những người yêu cái đẹp và cho các nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp. 

Chuyên gia trang điểm Mario Dedivanovic giới thiệu thương hiệu làm đẹp sang trọng MAKEUP BY MARIO, gồm các công thức 
được chăm chút tỉ mỉ, được đúc kết từ kỹ thuật đặc trưng của Mario. Tập hợp 21 sản phẩm và dụng cụ trang điểm chất lượng cao 
dành cho mắt và da, mang đến mọi sắc thái và được tạo ra cho mọi tông màu da. 

"Với MAKEUP BY MARIO, tôi sử dụng các kỹ thuật đặc trưng của mình và biến chúng thành các sản phẩm chuyên nghiệp dễ tiếp 
cận, lấy cảm hứng từ những sản phẩm tôi yêu thích và sử dụng trong suốt thời gian hành nghề," chuyên gia Mario nói." Khi tôi dạy 
các Lớp Cao học, tôi chuyển tải đến học viên toàn bộ cảm nghĩ của mình và thể hiện tất cả các kỹ thuật mình có. Giờ đây, kỹ thuật 
và triết lý của tôi được truyền vào chính những sản phẩm này." 

Năm 2020 đánh dấu năm thứ 20 của Mario với tư cách là một chuyên gia trang điểm bậc thầy. Thương hiệu này, lấy tên của anh, là 
đỉnh cao của hai mươi năm nghệ thuật, kinh nghiệm và thử nghiệm, đã được thể hiện trên một số gương mặt nổi tiếng nhất trong 
thời đại của chúng ta. Từ giáo dục đến truyền thông xã hội và đổi mới, Mario đều thể hiện là người có tầm nhìn xa và đi tiên phong 
trong ngành công nghiệp làm đẹp. Anh ấy đã tạo ra được một lượng lớn những người theo dõi trên toàn cầu, đã giảng dạy và phổ 
biến các kỹ thuật trang điểm nổi tiếng nhất của thập kỷ trước và khơi dậy các xu hướng để từ đó tạo cảm hứng, và luôn đổi mới 
cách thức làm đẹp. Với uy tín và sức hút toàn cầu, MAKEUP BY MARIO được xem là sản phẩm tân kinh điển trong ngành làm đẹp. 

Là bậc thầy về phát minh và sáng tạo, Mario đã tạo ra bộ sưu tập này, không ngừng nhấn đến hiệu suất của sản phẩm. "Sứ mệnh 
của tôi là làm cho mọi người cảm thấy an tâm, tin tưởng và đặt niềm tin vào những sản phẩm này," anh nói. "MAKEUP BY MARIO 
là niềm đam mê và tình yêu của tôi dành cho nghệ thuật trang điểm, được gói gọn trong một bộ sưu tập rất có chủ đích là mang lại 
trải nghiệm trang điểm chuyên nghiệp và sang trọng mà không khác biệt. Mọi người hãy tiếp cận những công thức chất lượng cao 
nhất. Điều đó thực sự quan trọng đối với tôi." 

MAKEUP BY MARIO ra mắt độc quyền tại makeupbymario.com vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, và bắt đầu từ cuối năm 2020, đầu 
năm 2021 sẽ được mở rộng sang các địa chỉ khác. 

Sản phẩm MAKEUP BY MARIO có giá từ $14 đến $48, sẵn có tại địa chỉ makeupbymario.com bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 
2020. 

Thương hiệu: @makeupbymario 

  

 

LIÊN HỆ: Để biết thêm thông tin về MAKEUP BY MARIO hoặc Mario Dedivanovic: Press Liên hệ: Shirin 
Azmi, BOLD PR, +1.646.214.5727 x104, Shirin@Boldpr.com 

 


