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MUOTI-IKONI. Uusi L’Oréal Paris -kauneuslähettiläs.  
Häikäisevä Lara Stone. 
 
 

Huikean naisellinen, Brigitte Bardot -tyylisesti muodokas vartalo sekä etuhampaiden väliin jäävä 
seksikäs rako ovat tehneet Lara Stonesta ikonisen mallin. Laran loistokas kauneus on lyönyt 
muotimaailman ällikällä ja sinkauttanut naisen mallimaailman huipulle. Laraa on kuvailtu yhdeksi 
maailman parhaista huippumalleista sekä toisaalta anti-malliksi omintakeisen tyylinsä ja 
persoonallisuutensa ansiosta, jotka poikkeavat 
catwalkilla vallitsevista standardeista. Nyt Lara on 
palannut äitiyslomaltaan töihin entistä 
säteilevämpänä – ja aloittanut L'Oréal Paris -
kauneuslähettiläänä.  
 
”Laran menestyksen salaisuus on hänen sensuelli 
kauneutensa, jossa on ripaus kapinallisuutta. Hän on 
aito, tunteikas ja hauska – todellinen moderni 
kauneusikoni. Pidän hänen omaperäisestä tyylistään 
ja tavasta, millä hän erottuu edukseen 
muotinäytöksissä. Toivotammekin tämän 
ainutlaatuisen naisen ja tuoreen äidin mitä 
lämpimimmin brändimme pariin”, sanoo Cyril 
Chapuy, L’Oréal Paris'n Global Brand President. 
 
Englantilaisen isän ja hollantilaisen äidin tytär oli vain 
12-vuotias, kun malliagentti löysi hänet perheen viettäessä lomaa Pariisissa. Mallintyöt Lara aloitti jo 
teini-ikäisenä, mutta tie tähtiin aukesi toden teolla vasta vuonna 2006, jolloin Lara esiintyi 
Givenchyn syysnäytöksessä Pariisissa. Sen jälkeen hän on ollut paitsi merkittävien muotitalojen 
lempimalli myös designereiden muusa. Laran ovat halunneet näytöksiinsä mm. Chanel, Prada, Louis 
Vuitton, Marc Jacobs, Lanvin ja Fendi.  
 
Lara on niin ikään suosittu mainoskasvo; Calvin Kleinin kanssa hänellä on mittava mainossopimus. 
Hän on myös tuttu kaikista eturivin naistenlehdistä. Erityisen hyvin yhteistyö sujui entisen Vogue-
toimittajan Carine Roitfeldin kanssa, joka omisti kokonaisen numeron Laralle. Siitä alkoi pitkä ja 
hedelmällinen suhde eri Vogue-lehtien kanssa, joiden kannessa Lara on esiintynyt lähes 10 kertaa.  
 
”Olen todella otettu yhteistyöstä L'Oréal Paris'n kanssa. On suuri kunnia päästä sanomaan 
maailman naisille: ”Koska olet sen arvoinen”. L’Oréal Paris on aina ymmärtänyt sen, että kauneus 
ja persoonallisuus kulkevat käsi kädessä. Brändin arvot ovat myös minun arvojani, oli sitten kyse 
taustastani tai urastani. Kun panostat kauneuteen, sijoitat itseesi. Ja se jos mikä on tehokas tapa 
ilmaista, kuka todella olet”, Lara Stone kuvailee. 



 
29-vuotias Lara on naimisissa brittinäyttelijä David Walliamsin kanssa. He saivat esikoisensa 
toukokuussa 2013.  
Lara tullaan näkemään useiden innovatiivisten tuoteuutuuksien – niin meikkien kuin hiustuotteiden 
ja hiusvärien – kasvona.  

 
Lara liittyy L’Oréal Paris -kauneuslähettiläiden joukkoon, johon kuuluvat mm. Beyoncé Knowles, Doutzen 
Kroes, Eva Longoria, Laetitia Casta, Freida Pinto, Julianne Moore, Hugh Laurie ja Jane Fonda. 


