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MAKE UP FOR EVER BERGANDINGAN DENGAN CHARLI 
XCX UNTUK KEMPEN AQUA XL BAHARUNYA 

 
 
KOLABORASI ARTISTIK YANG PERTAMA YANG MENGEDEPANKAN PARA ARTIS DAN 

MAKE-UP ARTIST MEREKA.  
 
MAKE UP FOR EVER, brand make-up profesional yang menghadirkan rangkaian produk 
inovatif dan artistic, untuk menjawab kebutuhan para professional artis, make-up artist dan 
para make-up enthusiasts mengumumkan kolaborasi artistic serentak di seluruh dunia, 
bersama bintang pop terkenal CHARLI XCX dan menghadirkan rangkaian produk terbaru 
AQUA XL EYE PENCIL. 
 
Karakter CHARLI XCX yang berani, artistic dan penuh dengan energy sangat sesuai dengan 
sisi kreatif MAKE UP FOR EVER serta koleksi rangkaian produk terbaru AQUA XL. Di tahun 
2016, MAKE UP FOR EVER ikut serta dalam seluruh pentas dan kreasi artistik CHARLI 
XCX, mulai dari konser music hingga karya seni make-up dalam pembuatan klip videonya. 
Dengan kombinasi sempurna antara kata-kata dan music, CHARLI XCX sudah menulis 
berbagai lagu yang hits di skala internasional, termasuk “Boom Clap”, “Fancy”, “Break the 
rules” serta menciptakan lagu terkenal untuk Iggy Azalea (“Fancy”), Icona Pop (“I Love it”) 
dan Selena Gomez (“Same old Love”). 
 
Rangkaian produk AQUA telah lama menjadi produk andalan para professional, artis dan 
make-up artist, kini akan menjadi AQUA XL untuk hasil riasan yang lebih sempurna. Salah 
satu produk ikonik yaitu AQUA EYES, kini akan menjadi AQUA XL EYES PENCIL dengan 
formula yang lebih revolusioner dan diciptakan khusus untuk menjawab kebutuhan para 
professional, artis, make-up artist and anda. AQUA XL EYE PENCIL memberikan hasil 
riasan yang sempurna, tahan lama dalam kondisi apapun (bahkan saat berkeringat / di 
dalam air), dengan warna berpigmentasi tinggi. Dengan bentuk pensil untuk aplikasi yang 
sangat mudah, serta lembut dan nyaman di area bagian mata, AQUA XL EYE PENCIL 
terbaru dapat bertahan dalam kondisi dan aktivitas apapun, serta cocok untuk penggunaan 
sehari-hari.  
 
“Saya  sangat suka dengan energy kreatif dari MAKE UP FOR EVER. MAKE UP FOR 
EVER menghadirkan produk-produk yang sangat beragam dan membuat saya dapat 
bereksperimen tanpa batas. Saat saya menggunakan make-up, saya dapat merasa 
seksi, elegan, klasik dan futuristic.. apapun yang saya mau. MAKE UP FOR EVER 
merupakan brand yang kreatif, penuh dengan energi, serta rangkaian produk yang 
sangat lengkap. Saya dapat bermain dengan berbagai produk yang sesuai dengan 
mood Saya. Itu yang saya paling suka.” – Charli XCX 
 
Latar Belakang MAKE UP FOR EVER:  
Didirikan pada tahun 1984 oleh make-up artist terkenal Dany Sanz, MAKE UP FOR EVER 
menghadirkan berbagai rangkaian produk yang inovatif, pilihan warna tanpa batas dan 
berpigmentasi tinggi, koleksi foundation dan bedak dengan pilihan warna yang disesuaikan 
untuk semua warna kulit, dengan formula yang revolusioner untuk menjawab kebutuhan 
para profesional make-up artist dan make-up enthusiast di seluruh dunia. Dengan tagline 
“LIFE IS A STAGE”, MAKE UP FOR EVER mengajak semua orang untuk menjadi artis 
dalam kehidupan mereka. Pelajari lebih banyak : www.makeupforever.com/id  


