
 
Makeup Artist Ternama Mario Dedivanovic Luncurkan MAKEUP BY MARIO 

 

Sebuah merek kosmetik mewah dengan formula inovatif dan alat-alat makeup yang artistik, dibuat oleh 
penggemar kosmetik dan professional makeup artist. 

NEW YORK -- Makeup Artist Mario Dedivanovic  meluncurkan merek kosmetik mewah MAKEUP BY 
MARIO, menampilkan formula yang dibuat dengan cermat dan inovatif, serta mengandalkan teknik-
teknik makeup khas Mario. Terdiri atas 21 produk dan alat makeup bermutu tinggi untuk mata dan kulit, 
merek ini menawarkan pilihan warna yang universal, dan diciptakan untuk seluruh warna kulit manusia. 

"Lewat MAKEUP BY MARIO, teknik-teknik andalan saya telah berubah menjadi produk-produk 
profesional yang mudah diakses, terinspirasi dari sejumlah teknik yang saya gemari dan gunakan di 
sepanjang karier saya," kata Mario. "Saat saya mengadakan Masterclass, saya mengajak para peserta 
untuk mencermati seluruh proses kreatif saya, dan mendemonstrasikan semua teknik saya. Kini, 
berbagai teknik dan filosofi ini dapat ditemui dalam produk-produk tersebut." 

Tahun 2020 menjadi tahun ke-20 dalam kiprah Mario sebagai makeup artist. Namanya telah 
mencerminkan seni artistik, pengalaman, eksperimentasi selama 20 tahun setelah Mario bekerja dengan 
beberapa sosok yang paling terkenal. Mulai dari edukasi hingga media sosial dan inovasi, Mario sangat 
visioner dan menjadi pelopor segmen yang unik dalam industri kecantikan. Dia telah memiliki basis 
penggemar global, serta telah mengajarkan dan memopulerkan teknik-teknik makeup yang digemari 
dalam beberapa dekade terakhir. Mario juga memicu tren viral yang inspiratif dan mengubah industri 
kecantikan. Sebagai merek yang berpengaruh dan menjadi sensasi global, MAKEUP BY MARIO ialah 
produk klasik terbaru di industri kecantikan. 

Sebagai sosok ahli yang melakukan penemuan dan penemuan ulang, Mario membuat koleksi kosmetik 
yang sangat mengutamakan kinerja produk. "Misi saya adalah membuat setiap orang merasa aman, 
percaya diri, dan menaruh kepercayaannya atas produk-produk tersebut," katanya. "MAKEUP BY MARIO 
ialah minat dan kecintaan saya terhadap seni kecantikan yang hadir dalam koleksi produk yang 
dirancang secara khusus, dibuat untuk menghadirkan pengalaman kosmetik yang mewah dan 
profesional dalam harga terjangkau. Semua orang harus bisa memperoleh formula-formula terbaik. Hal 
ini sangat penting bagi saya." 

MAKEUP BY MARIO akan diluncurkan secara eksklusif di makeupbymario.com pada 1 Oktober 2020, 
dan segera merambah sejumlah kategori lain pada akhir 2020 dan awal 2021. 

Produk-produk MAKEUP BY MARIO ditawarkan dengan harga $14-$48, dan tersedia 
di makeupbymario.com, mulai 1 Oktober 2020.  

Ikuti merek ini: @makeupbymario 

 

NARAHUBUNG: Untuk informasi lebih lanjut tentang MAKEUP BY MARIO atau Mario 
Dedivanovic: Narahubung bagi Pers: Shirin Azmi, BOLD PR, 646.214.5727 x104, Shirin@Boldpr.com  

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=id&o=2932808-1&h=2562472811&u=http%3A%2F%2Fmakeupbymario.com%2F&a=makeupbymario.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=id&o=2932808-1&h=2562472811&u=http%3A%2F%2Fmakeupbymario.com%2F&a=makeupbymario.com

