
KATHERINE 
LANGFORD  

L'Oréal Paris sajtóközlemény
Ú

J 
N

EM
ZE

TK
Ö

ZI
 S

ZÉ
PS

ÉG
N

A
G

YK
Ö

VE
T



ER
IN

E

K
A

TH
 

 

Delphine Viguier-Hovasse

 

Katherine Langford

L'Oréal Paris sajtóközlemény

A L'ORÉAL PARIS ÖRÖMMEL JELENTI BE, 
HOGY ÚJ NEMZETKÖZI SZÉPSÉGNAGYKÖVETE 
KATHERINE LANGFORD.

MILLENIÁL IKON
A merész és magabiztos Katherine Langford már most 
nagy hatást gyakorolt generációjára. A feltörekvő színész-
nő többek között a 13 okom volt című sorozat „Hannah 
Bakerjeként” vált ismertté, illetve általában fiatal, erős női 
főszerepek karakterét testesíti meg. A magánéletben 
éppen olyan erős személyiséggel rendelkezik, mint a 
televízióban, kiáll a tolerancia és a nemek közötti egyenlő-
ség mellett. Az online térben hangját az önbizalom 
erősítésére használja, így számos nő számára vált példa-
képpé. Habár még csak 24 éves, pozitivitásával, tehetsé-
gével, és azon eszmékkel, amiket támogat, tökéletes 
megtestesítője a L'Oréal Paris által képviselt értékeknek: a 
márka így büszkén köszönti szépségnagykövetei között 
Katherine-t.

PERTH-TŐL HOLLYWOODIG
Katherine Ausztráliában, Perth-ben született 1996-ban. 
Színészkarriere előtt kiváló úszó volt, zenét és drámát 
tanult. Karriere végül a 13 okom volt című, világhírnévnek 
örvendő sorozat főszerepére való skype meghallgatással 
kezdődött, amely teljesen megváltoztatta az életét. Ezt 
követően többek között feltűnt a Kszi, Simon, illetve 
Tőrbe ejtve című filmekben is. Legközelebb a 2020 nyarán 
induló, Cursed című Netflix sorozatban láthatják őt a 
rajongók. 

„A L'Oréal Paris a szépségápolás terén úttörőnek 
számító márka, amely mára ikonikussá vált szlo-
genjével azt hirdeti: mindenki megérdemli. Ennek 
lényege pedig, hogy megtanuld hogyan szeresd 
önmagadat, hogyan legyél merész és magabiztos! 
Az embereknek az én koromban nem szabad 
félniük attól, hogy önmagukat adják, hiszen ez az, 
amely gyönyörűvé tesz minket. Amikor tudod, 
hogy megérdemled, teljes életet élsz. Mindig is 
értékeltem azt, ha valaki kiáll az eszméi mellett, 
így elmondhatom, hogy nagyon hálás vagyok, 
hogy egy ilyen inspiráló szépségnagykövet csapat 
tagja lehetek.”

„Örömmel köszöntjük Katherine-t a L'Oréal Paris 
családjában. Ő egy igazi példakép, egy tehetséges 
és magabiztos fiatal nő, aki közösségi média 
felületeit pozitív befolyásolásra használja. Fiatal, 
sugárzó hősnőként, aki arra ösztönzi az embe-
reket, hogy higgyenek magukban, Katherine egy 
tökéletes szépségnagykövet, aki megtestesíti 
márkánk ikonikussá vált üzenetét: mert mi mind 
megérdemeljük.”

KATHERINE LANGFORD 
A NYÁRON MEGJELENŐ 
AIR MASCARA ÉS 
CASTING CREME GLOSS 
KAMPÁNYOK ARCA LESZ.

A L'Oréal Paris globális márkaelnöke
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