
 

 

 

#SETYOURBASE UNTUK RIASAN YANG SEMPURNA 
MELALUI PERFECT COMPLEXION SET 

Make Over menjawab kebutuhan para wanita akan tampilan riasan sempurna yang easy to do. 
 
 

Jakarta, 30 Juni 2016 – Pada hari ini, bertempat di Locanda Food Voyager, Make Over 
memperkenalkan rangkaian Perfect Complexion Set melalui 4 produk andalannya; Ultra 
Cover Liquid Foundation, Perfect Cover Two Way Cake, Professional Highlight & Contour 
Palette, dan Eye Brow Definition Kit. Acara ini dapat memberikan jawaban bagi para wanita 
yang ingin tampil dengan riasan sempurna melalui rangkaian Perfect Complexion Set. 
 
Ultra Cover Liquid Matt Foundation merupakan foundation cair yang dapat menghasilkan 
riasan sempurna dengan menutupi kerutan, garis-garis halus, bintik hitam dan kemerahan di 
wajah. Meski dapat menutupi kekurangan wajah dengan sempurna, foundation ini tidak 
terasa berat di wajah sehingga terasa nyaman untuk digunakan sepanjang hari. Terdiri dari 9 
warna, foundation ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai skin tone, mulai dari kulit yang 
terang sampai gelap (fair to dark), dan undertone, warna hangat dan dingin. Kandungan 
yang terdapat pada foundation ini ada Jojoba Oil untuk menjaga kelembaban kulit, 
Sunscreen SPF 31 sebagai pelindung dari radiasi sinar UV, Soft focus agent untuk 
menyamarkan garis-garis halus, Pearl extract untuk mencerahkan kulit, dan Vitamin E. Hanya 
dengan harga Rp. 119.000, Ultra Cover Liquid Matt Foundation akan menjadi dasar make-up 
yang sempurna sepanjang hari. 
    
Perfect Cover Two Way Cake merupakan kombinasi ideal antara foundation dan bedak yang 
dapat mengcover kekurangan pada wajah tetapi terasa sangat ringan di wajah sehingga 
menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan setiap hari. Two way cake ini menyatu 
sempurna dengan kulit, menghasilkan make-up yang halus dan lembut serta menjaga kulit 
cerah yang sempurna. Partikelnya mengandung oil absorber yang mampu menyerap minyak 
berlebih. Two way cake ini juga mengandung SPF 15, untuk melindungi wajah sehari-hari 
dari UV. Hanya dengan harga Rp. 139.000, pengguna akan mendapatkan semua kandungan 
formula seperti Jojoba Oil untuk menjaga kelembaban kulit, Vitamin E sebagai antioksida. 
Tanpa perlu melakukan touch-up lagi, perfect cover two way cake ini akan menjadi your best 
anywhere anytime ‘partner in crime’.  
 
Professional Highlight & Contour Palette merupakan palet eksklusif dapat memenuhi 
kebutuhan highlight, blush dan kontur untuk semua warna kulit. Tiga highlight terdiri dari 
warna cool, warm dan neutral sehingga cocok untuk pemilik kulit dengan undertone 
berbeda. Dua blusher yang terdiri dari warna peachy orange dan pinky peach, terpilih 
karena warna yang paling diminati dan bisa sesuai untuk kulit terang sampai gelap. Tak lupa 
tiga kontur, terdiri dari warna coklat muda, coklat dan coklat tua, bisa digunakan sesuai 
dengan tingkat warna kulit. Professional Highlight Contour Palette adalah produk wajib 
dimiliki oleh pengguna make-up yang dapat dimiliki dengan harga hanya Rp. 289.000. 



 

 

 

 
Eye Brow Definition Kit, memiliki glide-on pigments yang membuat produk ini memiliki 
warna yang intens dan mudah diaplikasikan di area alis. Terdiri dari 2 powder berwarna 
coklat dan 1 cream highlighter, produk ini lebih dari cukup untuk membentuk alis setiap 
wanita dengan sempurna. Warna coklat tua bisa digunakan untuk pemilik rambut berwarna 
gelap, coklat muda untuk pemilik rambut berwarna terang. Bisa juga dikombinasikan dengan 
menggunakan coklat muda di alis bagian pangkal dan coklat tua di bagian ujung alis. Setelah 
mengisi alis, highlighter bisa digunakan untuk membingkai alis menjadi rapi. Dilengkapi 
dengan mini angled brush untuk mengisi alis dan mini spoolie brush yang dapat digunakan 
untuk menyisir dan merapikan rambut alis dengan hasil yang terbaik. Eye Brow Definition Kit 
ini didesain dengan warna-warna natural yang tahan lama untuk mengisi, membentuk, dan 
mempertegas alis yang bisa didapatkan dengan harga Rp. 110.000.  
 
“Setiap wanita pasti mendambakan hasil riasan sempurna yang dapat menonjolkan 
kecantikan dan keunikan masing-masing. Melalui rangkaian Perfect Complexion, kami ingin 
membantu setiap wanita untuk memiliki riasan sempurna yang effortless melalui produk-
produk yang easy to use. Dengan menggunakan rangkaian produk ini, riasan dengan 
coverage yang pas, ringan di wajah, memiliki perlindungan SPF dan tahan lama sudah di 
tangan setiap wanita,”ujar Stephanie Lie, Brand Manager Make Over. 
 
Produk-produk ini mudah ditemukan di outlet-outlet kami yang tersebar di berbagai pusat 
perbelanjaan di seluruh penjuru Indonesia. Complexion Set dapat ditemukan di Kota 
Kasablanka Lantai 1, Central Park Mall Lantai 1, FX Lifestyle X’enter Lantai 2, Mal Kelapa 
Gading 3 Area Theater Link Lantai 3, AEON Mall ground floor, M9 Studio Jalan Melawai 9, 
Cihampelas Walk Bandung lower ground, Paris Van Java Bandung Resort Level, Palembang 
Icon Upper Ground floor, Matahari Departement Store, Metro Departement Store, Centro 
Departement Store, Parkson Departement Store, Star Departement Store, The Grand Palace, 
Toserba Yogya, Guardian, Watsons, The Foodhall, dan Sarinah Thamrin. 
  
Silakan follow Youtube kami di Make Over ID, Twitter dan instagram kami di @makeoverid 

dan @makeovercosmetics 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tentang MakeOver 

Make Over adalah professional makeup brand yang dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan makeup 
professional sampai makeup sehari-hari. Sebagai sebuah brand, Make Over memiliki identitas, yaitu 
professional, bold, urban dan up-to-date. Dengan formulanya yang superior dan aman serta koleksi produknya 
yang variatif, para pengguna makeup dapat memiliki produk makeup dengan kualitas terbaik yang sesuai 
dengan warna dan jenis kulit. 
 
Make Over memiliki misi untuk memajukan industri beauty bersama-sama dengan teman-teman yang 
berkecimpung di dunia beauty, sehingga setiap wanita bisa menjadi lebih dekat dengan makeup dan 
merasakan adanya suatu perubahan yang positif setelah menjadi pengguna makeup. Bagi Make Over, setiap 
wanita berhak memiliki kesempatan untuk tampil semenarik mungkin dengan penuh percaya diri tanpa perlu 
mengeluarkan terlalu banyak biaya. Maka dari itu, Make Over akan terus menyajikan produk professional 
terjangkau dengan formula superior yang sesuai dengan lifestyle masa kini. 
  

  
 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Lolo Sianipar  
PR Consultant for Make Over  
Telp : 62816996007  
Email : LOLO@piarconsulting.com 


