
 
 

MAKE UP FOR EVER faz parceria com Charli XCX para sua nova campanha AQUA XL 

A PRIMEIRA DE UMA SÉRIE CONTÍNUA DE COLABORAÇÕES QUE DESTACA OS ARTISTAS NO 
PALCO E SEUS MAQUIADORES 

PARIS, 30 de março de 2016 /PRNewswire/ -- A MAKE UP FOR EVER, a linha de maquiagem 
professional com produtos inovadores e artísticos criados para os artistas profissionais do 
palco, maquiadores e entusiastas de maquiagem, anuncia a colaboração artística global com 
a estrela pop CHARLI XCX e revela sua nova campanha AQUA XL EYE PENCIL. 

Para acessar a divulgação de notícias em multimídia, clique: 
http://www.multivu.com/players/uk/7792251-make-up-for-ever-teams-up-with-charli-xcx/  

A presença de palco ousada, artística e energética de CHARLI XCX personifica o espírito 
criativo da MAKE UP FOR EVER e o desempenho da coleção AQUA XL. Em 2016, a MAKE UP 
FOR EVER se une à CHARLI XCX em todas suas apresentações e criações artísticas, desde sua 
turnê ao vivo até a arte da maquiagem para seus clips de vídeo. Uma virtuosa das palavras e 
do som, CHARLI XCX escreveu várias canções de sucesso internacional como "Fancy", "Boom 
Clap" e "Break the rules", e compôs músicas para artistas renomados como Iggy Azalea, 
Icona Pop e Selena Gomez. 

A linha AQUA, um produto que há muito tempo vem merecendo a confiança de artistas e 
seus maquiadores, tornou-se a AQUA XL, elevando os limites do desempenho da 
maquiagem a outro patamar. A MAKE UP FOR EVER dá um toque ainda mais especial aos 
seus icônicos produtos com uma nova fórmula de alto desempenho: o AQUA XL EYE PENCIL, 
o primeiro lápis de olhos da linha AQUA XL e especialmente criado para as necessidades 
específicas dos artistas no palco. O LÁPIS DE OLHOS AQUA XL é resistente ao ambiente do 
palco e oferece resultados impecáveis, durabilidade incrível e alta intensidade de cor. Tão 
confortável quanto fácil de aplicar, a fórmula à prova d'água do LÁPIS DE OLHOS AQUA XL 
permanece inalterável ao longo do dia sendo resistente às condições do palco e perfeita 
para o uso na vida real.  

"Adoro a energia criativa de MAKE UP FOR EVER. Seus produtos me permitem 
experimentar e ser livre. Quando uso maquiagem eu posso me sentir sexy, reservada, 
clássica, futurista… tantos jeitos diferentes. A MAKE UP FOR EVER é vibrante, energética e 
diversa. Posso brincar com os produtos de acordo com meu humor. É disso que eu mais 
gosto." - Charli XCX   
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Sobre a MAKE UP FOR EVER:   

Fundada em 1984 pela renomada maquiadora Dany Sanz, a marca oferece um coleção cult 
de cores intensas e de alta pigmentação, bases de altíssima qualidade para o corpo e para o 
rosto e fórmulas artesanais especializadas para maquiadores profissionais e entusiastas da 
maquiagem ao redor do mundo. A marca acredita que a "VIDA É UM PALCO" e as pessoas 
são os artistas de suas próprias vidas. Saiba mais: http://www.makeupforever.com 

 

CONTATO: Alix Girard girarda@makeupforever.fr +33640373264 
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