
 
PARIS, 21 de junho de 2016  

#myArtistRouge @makeupforeverofficial @iconapop @colbymakeup  

MAKE UP FOR EVER, ICONA POP & COLBY SMITH PREPARAM O 

AMBIENTE PARA APRESENTAR A LINHA DE BATONS ARTIST ROUGE 

UMA CRIAÇÃO CONJUNTA ÚNICA DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E EXUBERANTE QUE UNE OS MUNDOS DA MAQUIAGEM E DA MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivados pela paixão pelos palcos, a MAKE UP FOR EVER, a dupla sueca de sucesso nas paradas ICONA POP e o maquiador das celebridades 

COLBY SMITH unem os mundos da maquiagem e da música para apresentar a nova campanha ARTIST ROUGE. Ao combinar a visão das artistas 

e a experiência da marca, a MAKE UP FOR EVER e a ICONA POP criaram em parceria um conteúdo em vídeo exclusivo e exuberante para o hit 

"Emergency", destacando o poder transformador dos batons ARTIST ROUGE. Assista ao vídeo musical aqui: https://youtu.be/Z5d7VsvLoj0 

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique em: http://www.multivu.com/players/de/7857351-gardena-steuerte-garten-fern/ 

"A maquiagem é muito importante para nós quando estamos no palco levando diversão às pessoas. Você pode se tornar 

uma supermulher apenas com um blush e um batom preto. Nós nos expressamos por meio da música, mas também pela 

forma como nos vestimos e nos maquiamos. A MAKE UP FOR EVER é perfeita para nós porque é instigante e descolada, 

além de contar com uma grande variedade de cores!" – ICONA POP   

Ao resistir às condições extremas dos shows ao vivo e refletir sua personalidade exuberante, a ARTIST ROUGE é uma ferramenta essencial para a 

ICONA POP. A dupla sueca ICONA POP, formada por Caroline Hjelt e Aino Jawo, inspira-se nos estilos de música electro house, punk e indie 

pop. As duas cantoras saltaram para o estrelato internacional com seu hit "I Love It", certificado de tripla platina pela RIAA e cantado em parceria 

com Charli XCX, e abriram shows de Katy Perry, Miley Cyrus e One Direction em seus respectivos tours. Ao voltar ao centro das atenções com o 

single "Emergency", de 2015, a dupla une forças com a MAKE UP FOR EVER em todas suas criações artísticas e apresentações no palco, em 

colaboração com o maquiador da marca, COLBY SMITH. 

"É uma marca que celebra o talento artístico, a criatividade e a ousadia na expressão da própria personalidade, e essa 

parceria exclusiva entre mim, a ICONA POP e a coleção Artist Rouge torna isso tudo realidade." – COLBY SMITH, 

maquiador da ICONA POP 

Com 46 cores intensas – 31 tons cremosos e 15 tons mate, os BATONS ARTIST ROUGE oferecem uma aderência espetacular e conforto incrível. A 

MAKE UP FOR EVER está lançando dois batons de edição limitada com a assinatura da ICONA POP. Caroline escolheu um vermelho escuro mate 

aveludado (#M401), enquanto Aino escolheu um azul escuro cremoso (#C603). 

CONTATO: Contato com a imprensa: Alix Girard, girarda@makeupforever.fr, +33-6-40-37-32-64 

https://youtu.be/Z5d7VsvLoj0
http://www.multivu.com/players/de/7857351-gardena-steuerte-garten-fern/

