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NOWA AMBASADORKA  

L’ORÉAL PARIS

Wschodząca gwiazda, znana z ról silnych, młodych kobiet - KATHERINE LANGFORD, 

popularność zyskała wcielając się w główną postać – nastolatki Hannah Baker, w 

serialu Netflix 13 Powodów. Waleczna i niezwykle charyzmatyczna zarówno na 

ekranie, jak i poza nim, aktywnie włącza się w dyskusję na temat tolerancji i równości 

płci. Swoją pozycję i kilkudziesięciomilionowy zasięg w social mediach wykorzystuje 

do wspierania rozmów online na temat kwestii związanych z pewnością siebie, stając 

się tym samym wzorem do naśladowania i inspiracją dla wielu kobiet.  
 

Mając zaledwie 24 lata, dzięki swojej wyjątkowej energii, talentowi i przekonaniom 

doskonale uosabia wartości L’Oréal Paris. Francuska marka ma zaszczyt powitać 

Katherine w gronie swoich ambasadorek. Kobiet o różnych historiach, 

doświadczeniach, osobowościach, które promując ideę women empowerment, 

podkreślają, że każda z nas jest adresatką ponadczasowego hasła marki: „ponieważ 

jestem tego warta”. 



 

 C1 - Internal use  

 

 

Z PERTH DO HOLLYWOOD 

Katherine urodziła się w Perth w Australii w 1996 roku. 

Zanim rozpoczęła karierę aktorską, była pływaczką – 

zajmując wysokie pozycje na szczeblu krajowym. 

Studiowała również muzykę teatralną na tamtejszej 

akademii. Przełomowym momentem okazało się 

przesłuchanie przez Skype do roli w serialu, który zmienił 

jej życie.  

„13 powodów” stał się światowym fenomenem, 

zbierając świetne recenzje, min. za podjęcie tematu 

samobójstw nastolatków i ich problemów. Z kolei rola 

Hanny Baker przyniosła Katherine uznanie krytyków i 

widzów. Otworzyła także drzwi do kinowych produkcji. W 

2018 r. zagrała w komedio-dramacie „Love, Simon”, zaś 

w 2019 r. wystąpiła jako Meg Thrombey w filmie „Na 

Noże” - amerykańskim thrillerze z gwiazdorską obsadą, 

który otrzymał trzy nominacje do Złotego Globu oraz 

nominację do Oscara. Na premierę (17 lipca) czeka 

kolejny serial z jej udziałem – „Przeklęta”, w którym wciela 

się w główną rolę Nimue. Najnowsza produkcja Netflixa 

to współczesna wersja legendy arturiańskiej z kobietami 

na czele. 

 
WOMAN OF WORTH & INFLUENCE 

„Bądź odważny. Bądź dzielny. Bądź życzliwy.” – pisze w 

jednym z postów na swoim Instagramie, nawiązując do 

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jako Hannah 

w serialu „13 Powodów”, gdzie stworzyła poruszającą 

kreację, Katherine Langford stała się głosem młodego 

pokolenia.  

Zwraca uwagę na skalę problemu, jakim jest hejt i brak 

tolerancji wśród młodzieży oraz konsekwencje 

wynikające z takiego zachowania. Jednocześnie 

aktywnie włącza się w działania, mające na celu 

zwiększenie świadomości problemów związanych ze 

zdrowiem psychicznym, a także tematów równości płci, 

orientacji seksualnej, wieku i rasy.  

Przygotowując się do roli Hannah, współpracowała z 

psychiatrą, zaangażowanym w kampanię społeczną 

„It’s On Us”, której celem było wsparcie osób 

dotkniętych przemocą na tle seksualnym. Katherine 

wystąpiła także jako Leah w filmie LGBTQ + „Love, 

Simon”, opowiadającym o poszukiwaniu swojej 

tożsamości oraz mierzeniu się z dorosłością. 

„L’Oréal Paris to marka, która nie tworzy sztucznych 

kanonów piękna. Kibicuje wszystkim niezależnie od ich 

płci, wieku, koloru skóry czy sylwetki, podkreślając, że: 

każdy jest tego wart! Najważniejsze, aby nauczyć się, 

jak kochać siebie, jak być odważnym, jak być 

pewnym siebie! Ludzie w moim wieku nie powinni bać 

się być sobą, ponieważ to właśnie czyni nas pięknymi 

- ta różnorodność. Kiedy wiesz, że jesteś tego wart, 

żyjesz pełnią życia!  

Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam dołączyć do 

tak inspirującej grupy ambasadorek – kobiet silnych, 

odważnych, wrażliwych jednocześnie, które 

zachęcają do odnalezienia pewności siebie i własnej 

definicji piękna. 

_______________________________KATHERINE LANGFORD 

„Z radością witamy Katherine w rodzinie L’Oréal 

Paris. Utalentowaną i pewną siebie młodą 

kobietę, która wykorzystuje swój wielomilionowy 

zasięg w social mediach do inicjowania zmian w 

sposobie myślenia młodych ludzi. Z naturalną 

charyzmą i niezwykłą energią mówi o sile 

pozytywnego podejścia i wiary w siebie. To 

wszystko sprawia, że Katherine jest idealną 

rzeczniczką, która uosabia legendarną maksymę 

L’Oréal Paris: Ponieważ wszyscy jesteśmy tego 

warci.” 

____________________DELPHINE VIGUIER-HOVASSE 

Global Brand President L’Oréal Paris 

# WORTH IT 

KATHERINE LANGFORD oficjalnie zadebiutuje w 

roli międzynarodowej ambasadorki L’Oréal Paris  

w tegorocznej kampanii Air Mascara oraz Casting 

Crème Gloss. 


