
 

 فييفر تتعاون مع شارلي إكس سي إكس ا ميك أب فور
 AQUA XLحملتھا الجديدة لمنتج 

  --/ PRNewswire/2016مارس  30باريس، 

  

ھذه الخطوة ھي األولى ضمن سلسلة متواصلة من المشاركات الفنية التي تسلط الضوء على الفنانين الغنائيين وفرق خبراء 
 التجميل العاملين معھم.

ة والمبتكرة والتي استُحدثت يفر، وھي خط إنتاج مستحضرات التجميل االحترافية ذات المنتجات الفنيا ميك أب فور تعلن شركة
، عن إطالق تعاون فني عالمي مع وكذلك محبي فن الماكياج من أجل فناني الغناء وفرق خبراء التجميل العاملين معھم اً خصيص

 .AQUA XLتھا الجديدة لمنتج قلم تحديد العين أكوا إكس إل نجمة البوب شارلي إكس سي إكس وتكشف عن حمل

 الستعراض البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط التالي:

http://www.multivu.com/players/uk/7792251‐make‐up‐for‐ever‐teams‐up‐with‐charli‐xcx/ 

للروح الخالقة التي تتحلى بھا  اً الجرأة واإلبداع والحيوية، تجسيدإكس سي إكس بحضورھا المسرحي الذي يتميز بتقدم شارلي 
، تشارك ميك أب فور ايفر في جميع 2016. وخالل عام AQUA XLميك أب فور ايفر واألداء العالي الذي تقدمه في تشكيلة 

من جولتھا الفنية للعروض الحية وحتى براعتھا الفنية في وضع المكياج  اً دءب ،عروض شارلي إكس سي إكس وإبداعاتھا الفنية
ً كتبت شارلي عدة أغنيات حققت نجاحالخاص بمقاطع الفيديو التي تقدمھا. ولكونھا فنانة مبدعة في الكتابة والغناء،  مثل  اً عالمي ا

"Fancy" و "Boon Clap"  و"Break the rules"كما وضعت ألحان ، ً ً انين معروفين عالمية لفنموسيقي ا  Iggyمثل  ا
Azalea  وIcona Pop  وSelena Gomez. 

ل اسمھا إلى AQUAأما تشكيلة منتجات أكوا  ، التي لطالما اعتمد عليھا الفنانون وفرق خبراء التجميل العاملين معھم، فقد تحوَّ
دة من األداء العالي. وفي إطار حيث ارتقت بمستحضرات التجميل إلى حدود أبعد ومستويات جدي AQUA XLأكوا إكس إل 

تقدم قلم  ،عملية التجديد التي تجريھا ميك أب فور ايفر على تشكيلة من منتجاتھا األيقونية بإدخال تركيبة جديدة عالية األداء
ً ، وھو ُمصمم خصيصAQUA XLالذي يمثل أول منتج ضمن خط منتجات أكوا إكس إل  AQUA XLتحديد العين أكوا إكس إل   ا

بمقاومته للتأثر بالمجھود على المسرح، ويقدم نتائج  AQUA XLلتلبية احتياجات الفنانين. يتميز قلم تحديد العين أكوا إكس إل 
متقنة في وضع المكياج، باإلضافة إلى قدرة ھائلة على الثبات مع كثافة لونية عالية. وبقدر ما ھو مريح لسھولته في االستخدام، 

افة الصمود أمام ك AQUA XLاومة للمياه لفترة طويلة التي يتميز بھا قلم تحديد العين أكو إكس إل تستطيع التركيبة المق
ً الظروف المسرحية ليكون مثالي  لالستخدام تحت ظروف الحياة اليومية. ا

عندما أضع مون منتجات تتيح لي أن أشعر بالحرية أثناء األداء. ألنھم يقدّ  ،"أحب الطاقة الخالقة لدى ميك أب فور ايفر
من األشياء  اً جدالسيكية والمستقبلية... الكثير أستطيع اإلحساس بجاذبيتي ورزانتي وباللمسة الك ،مستحضرات التجميل



المختلفة. تتميز ميك أب فور ايفر بأنھا حيوية ونشطة ومتنوعة. كما يمكنني اللعب بالمستحضرات بما يتالءم مع حالتي 
   شارلي إكس سي إكس - ه."المزاجية. وھذا ھو أكثر شيء أحب

   :Make Up For Everنبذة عن ميك أب فور ايفر 

"، وتقدم تشكيلة رائعة من Dany Sanzعلى يد خبير التجميل المشھور داني سانز " 1984تأسست العالمة التجارية في عام 
صة م، باإلضافة إلى تركيبات فنية مخصّ كريمات األساس التي تتميز بالحيوية والتركيز اللوني والتغطية المثالية للوجه والجس

لخبراء التجميل المحترفين ومحبي المكياج في كل أنحاء العالم. تعتقد العالمة التجارية ميك أب فور ايفر بأن "الحياة مسرح" 
ف على المزيد من خالل الموقع اإللكتروني: وأن الناس فيھا ھم فنانو حياتھم الخاصة. تعرّ 
http://www.makeupforever.com 
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