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#myArtistRouge @makeupforeverofficial @iconapop @colbymakeup  

MAKE UP FOR EVER, ICONA POP & COLBY SMITH SIAP TAMPILKAN 

RANGKAIAN LIPSTIK ARTIST ROUGE 

SEBUAH KOLABORASI UNIK YANG MENGHADRIKAN KARYA ARTISTIK DAN PENUH SEMANGAT ANTARA DUNIA MAKE-UP DAN MUSIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didorong olehBerawal dari semangat yang sama dalam dunia panggung, MAKE UP FOR EVER,  Duo dari Swedia ICONA POP 

yang memiliki berbagai lagu hits peringkat atas dan Make-Up Artist selebriti  COLBY SMITH, berkolaborasi bersama dalam 

menghadirkan kombinasi sempurna antara dunia make-up dan musik untuk campaign terbaru ARTIST ROUGE. Dengan 

disatukannya visi kedua artis dan keahlian dari brand, MAKE UP FOR EVER dan ICONA POP bersama-sama menciptakan video 

eksklusif yang penuh semangat untuk lagu hit “Emergency”, yang berfokus pada kekuatan transformatif dari lipstick Artist Rouge. 

Temukan video musiknya di sini: https://youtu.be/Z5d7VsvLoj0 

Untuk melihat Update Multimedia, silakan klik: http://www.multivu.com/players/de/7857351-gardena-steuerte-garten-fern/ 

“Make-up merupakan satu hal yang sangat penting bagi kami saat tampil di panggung, dan untuk 

melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Anda dapat menjadi seorang wanita super 

hanya dengan  menggunakan blush dan lipstik hitam. Kami mengekspresikan diri kami melalui musik – 

dan juga melalui cara berpakaian serta  tampilan make-up kami. MAKE UP FOR EVER adalah pilihan yang 

sempurna untuk kami karena rangkaian produknya yang keren dan berani – dan ada banyak sekali 

warna untuk dipadupadankan!” - ICONA POP   

Untuk memastikan tampilan make-up tetap tahan dalam kondisi ektrim saat tampil secara langsung di panggung serta 

mencerminkan kepribadian mereka yang penuh semangat, ARTIST ROUGE adalah  produk yang wajibbagi ICONA POP. Grup 

Swedia ICONA POP, yang dibentuk oleh Caroline Hjelt dan Aino Jawo, mendapatkan inspirasinya dari musik elektro, punk dan 

pop indie. Kedua penyanyi tersebut,  menjadi terkenal dalam skala internasional setelah tiga kali menerima platinum bersertif ikasi 

dari RIAA untuk lagu “I Love It” bersama Charli XCX, serta  menjadi artis pembuka untuk konser Katy Perry, Miley Cyrus dan One 

Direction. Hadir kembali ke tengah panggung di tahun 2015 dengan lagu terbaru “Emergency”, kedua penyanyi ini bekerjasama 

dengan MAKE UP FOR EVER  untuk kreasi artistik dan  seluruh tampilanpanggung mereka, serta berkolaborasi dengan Make-Up 

Artist mereka, COLBY SMITH. 
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MAKE UP FOR EVER  adalah sebuah brand  yang merayakan karya seni, kreativitas dan ekspresi diri yang 

berani, dan kolaborasi unik antara ICONA POP, saya dan koleksi Artist Rouge benar-benar merealisasikan 

semuanya.” - COLBY SMITH, Make-Up Artist ICONA POP. 

 46 pilihan warna yang intens  – 31 warna dengan tekstur cream  dan 15 warna dengan tekstur matte ), lipstik ARTIST ROUGE 

menghadirkan hasil warna yang sempurna serta rasa nyaman di bibir. MAKE UP FOR EVER juga merilis 2 lipstick eksklusif – edisi 

terbatas, yang hadir dengan ciri khas ICONA POP.  Caroline memilih warna merah  matte yang intens dan terasa nyaman di 

bibir (#M401) sedangkan Aino memilih warna biru intens  yang bertekstur cream (#C603). 

Kontak Media: Alix Girard, girarda@makeupforever.fr, +33-6-40-37-32-64 

 


