
L'Oréal Paris está feliz em anunciar Katherine Langford como a mais recente porta- voz internacional  

ÍCONE DO MILÊNIO 

Ousada e confiante, Katherine Langford já criou um grande impacto na sua geração. A atriz em ascensão é 
conhecida por seu papel como 'Hannah Baker' na série 13 Reasons Why e por interpretar fortes papéis 
principais de jovens mulheres. Ela é tão poderosa nas telas quanto fora delas, falando abertamente sobre 
tolerância e conscientizando sobre a igualdade de gêneros. Usando seu alcance para promover 
conversações on-line sobre questões de confiança, ela já se tornou um exemplo positivo para todas as 
mulheres. Com somente 24 anos, ela incorpora perfeitamente os valores da L'Oréal Paris com sua 
positividade, seu talento e suas convicções; a marca está orgulhosa de receber Katherine na família. 

DE PERTH PARA HOLLYWOOD  

Katherine nasceu em Perth, na Austrália, in 1996. Antes de sua carreira como atriz, Katherine se destacou 
como nadadora – ela se classificou nacionalmente – e estudou tanto música quanto drama. Sua carreira 
finalmente foi impulsionada com uma audição via Skype para o show que mudaria sua vida. A série 13 
Reasons Why se tornou um fenômeno mundial, e sua personagem principal, um nome familiar cuja história 
fictícia emocionou milhões. Katherine seguiu aquele papel de estreia com a comédia-drama romântica 
adolescente Love, Simon (Com Amor, Simon). Em 2019, Katherine apareceu no suspense repleto de 
estrelas, Knives Out (Entre Facas e Segredos), estrelando como 'Meg Thrombey'. O filme indicado ao 
Prêmio da Academia e ao Globo de Ouro acompanha a morte misteriosa do patriarca da família Thrombey, 
Harlan, e como sua família se comporta na sequência. Depois disso, ela reconta a história de outra heroína; 
'Nimue' na série Cursed, uma nova interpretação das lendas Arturianas com mulheres no comando. Cursed 
será lançada em 17 de julho. 

MULHER DE VALOR E INFLUÊNCIA  

"Seja ousado. Seja corajoso. Seja gentil", diz uma das postagens de Katherine levando conscientização 
para o Dia Mundial da Saúde Mental. Como 'Hannah' em 13 Reasons Why, ela se tornou um modelo para 
os jovens e os inspirou a serem gentis consigo mesmos e com os outros. Katherine sempre se preocupou 
com questões em torno da saúde mental, mas seu papel na popular série de TV da Netflix realmente 
marcou o início de sua chamada para a conscientização sobre este tópico universal. Katherine é também 
muito dedicada à conscientização sobre igualdade, gênero, orientação sexual, idade e raça. Quando se 
preparava para interpretar o papel de Hannah, ela trabalhou com um psiquiatra especializado em 
adolescentes com a campanha dos EUA sobre a maioridade sexual It's On Us (Depende de nós). Katherine 
também estreou como Leah no filme LGBTQ+ de chegada à idade adulta Love, Simon (Com Amor, Simon), 
que explora a jornada de seu melhor amigo Simon quando ele assume a homossexualidade e se encontra. 

"Estamos muito satisfeitos por receber Katherine na família da L'Oréal Paris. Ela é um modelo, uma 
jovem talentosa e confiante que usa sua plataforma para influência positiva. A estrela de Katherine 
sempre continuará a subir. Como uma jovem e radiante heroína que encoraja as pessoas a 
acreditarem em si mesmas, ela é a porta-voz perfeita para encarnar a mensagem da assinatura de 
nossa marca: todos valemos a pena". 

Delphine Viguier-Hovasse 
Presidente da marca global da L'Oréal Paris 

"A L'Oréal Paris é a marca que cria as novidades na beleza com uma mensagem essencial: todos 
valemos a pena. Isso é sobre aprender a se amar, como ser ousado, como ser confiante! As pessoas 
da minha idade não deveriam sentir medo de si mesmos, porque é isso o que nos torna lindos. 
Quando você sabe que vale a pena, você vive sua vida totalmente. Tendo sempre valorizado a 
capacitação, posso dizer que estou muito agradecida por ser parte de um grupo tão inspirador de 
porta-vozes femininas". 

Katherine Langford  

#WORTH IT  



A primeira das campanhas da L'Oréal Paris estrelada por Katherine Langford será para a Air Mascara 
e o Casting Crème Gloss em 2020. 
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