
 
 

KIRSTEN DUNST 
L’Oréal Professionnelin kansainvälinen kasvo 
 
 
L’Oréal Professionnel aloittaa tänä vuonna uuden aikakauden, kun se ensimmäistä kertaa saa 

kasvokseen todellisen tähden, Kirsten Dunstin. Upeasta roolisuorituksestaan Lars von Trierin science-
fiction-elokuvasta Melancholia, Kirsten Dunst sai Cannesin Filmifestivaalien parhaan naispääosan 
palkinnon vuonna 2011. Vuonna 2014 saa ensi-iltansa Hossein Aminin trilleri The Two Faces of January, 

missä Kirstenillä on naispääosa. Kirsten Dunst tullaan näkemään L’Oréal Professionnelin suurien 
lanseerauskampanjoiden kasvona, kuten Tecni.ARTin Wild Stylers, Beach Waves ja Série Expert Absolut 
Repair Lipidium. 
 

Saksalaista syntyperää oleva, Yhdysvalloissa New Jerseyssä syntynyt Kirsten Dunst on luonnonkaunis ja 
ainutlaatuisella itsetunnolla varustettu. Häntä pidetään oman sukupolvensa lah jakkaimpana näyttelijänä 
ja hän edustaa täydellisesti L’Oréal Professionelin arvoja. Kirsten Dunst seuraa intohimoisesti muotia sekä 
trendejä ja leikkii  jatkuvasti tyyli llään. Kun Kirsten Dunst saa uuden elokuvaroolin, hän vaihtaa mielellään 

hiusvärinsä punaisesta kirkkaan vaaleaksi, tai muuttaa hiustyylinsä pehmeän hienostuneesta vil l i in, 
hall itsemattomaan tyyli in - kaikki ollakseen paremmin valmis tautunut uutta rooliaan varten. 
 

Jo yli  50 elokuvassa näytelleenä Kirsten Dunst on yksi kahden viimeisimmän vuosikymmenen 
tunnetuimpia näyttelijöitä. Utelias näkemään mitä elämällä on tarjottavana, Kirstenillä on mahdollisuus 
valita roolejaan suurien elokuvatuotantojen ja pienien rajoja rikkovien itsenäisten tuotantojen väli l lä. 
 

Kirsten Dunst aloitti  uransa hyvin nuorena ja saavutti laajamittaista tunnustusta Golden Globe -palkitussa 
roolissaan Interview with the Vampire -elokuvassa, jossa hän näytteli  viehkeää vampyyria Brand Pittin 
rinnalla. Hänen roolisuoritustaan Mary Jane Watsonina jättituotannossa, tri logiassa Spider-Man sai 

maailmanlaajuista kiitosta ja on yksi hänen suurimmista saavutuksistaan. Monet kriitikot y listivät hänen 
kykyään sulautua täydellisesti roolihahmoonsa, joka näkyi a itona, harvoin nähtynä yhteytenä 
vastanäyttelijään Tobey Maguireen. 
 

Sofia Coppolan muusana, Dunst esiintyi Marie Antoinettena viehkeässä, teatterinomaisessa draamassa  
vuonna 2000 ja tyylikäs esiintyminen vei hänen uraansa eteenpäin. Dunstia ylistetti in hänen 
roolisuorituksestaan masentuneena naisena maailmanlopun kynnyksellä Lars von Trierin Melancholia-

elokuvassa, ainutkertaisessa roolissa. Kriitikot ottivat elokuvan positi ivisesti vastaan ja Dunst palkitti in 
parhaana näyttelijänä Cannesin Filmifestivaalissa vuonna 2011. 
 
Vuonna 2014 julkaistaan Hossein Aminin viimeisin trilleri The Two Faces of January, missä Kirsten esiintyy 

Viggo Mortensenin ja Oscar Isaacin kanssa. Tammikuussa alkaa Jeff Nicholsin tieteiselokuvan Mid night 
Specialin kuvaukset, jossa Kirsten Dunst esittää naispääosaa Joel Edgertonin sekä Michael Shannonin 
rinnalla. 

Lehdistötiedote tammikuu 2014 



 
”L’Oréal Professionnel tuntuu minulle läheiseltä. Tuotemerkki on vahvasti muotiin suuntautunut ja ihailen 

sen sitoutumista innovaatioiden kehittämiseen, jatkuvasti luoden uusia ammattimaisia palveluja sekä 
tuotteita saavuttaen ajankohtaiset, trendikkäimmät tyylit. L’Oréal Professionnel saa kampaajat 
muuttamaan ja herättämään maailman kaikkien naisten kauneutta. Olen ylpeä, että saan olla muka na 
tässä todella vaikuttavassa projektissa.” sanoo Kirsten Dunst. 

 
”Kirsten Dunstil la on ajaton kauneus ja hän on nykyaikainen nainen, joka on vahvasti suun tautunut 
muotiin. Hänen ainutlaatuinen ammattitaitonsa ja täydellisyyteen sitoutuminen tekee Kirstenistä yhden 

lahjakkaimmista näyttelijöistä, jota olen koskaan tavannut. Hänellä on täydelliset ominaisuudet 
edustamaan L’Oréal Professionnelin arvoja.” sanoo Anne-Laure Lecerf, L’Oréal Professionnelin 
kansainvälinen johtaja. 
  

KIRSTEN DUNST JA L’ORÉAL PROFESSIONNEL -YHTEISTYÖ 
Kirsten Dunst tullaan näkemään L’Oréal Professionnelin suurien lanseerausten kasvona vuonna 2014:  

 Tecni.ART Wild Stylers: uudet trendituotteet, jotka luovat vil l in, mutta pehmeän lookin, kuin 

tuulen tuivertamat tai sormien sekoittamat hiukset, joita on nähty catwalkeilla viimeisil lä 
muotiviikoilla. Saatavilla L’Oréal Professionnel kampaamoista ja kampaamomyymälöistä tammi-

helmikuusta 2014 alkaen. 
 Beach Waves: uudenlainen kampaamopalvelu, jonka avulla luodaan raikas  laineikas ”rantalook” 

hiuksiin, joka kestää jopa 8 viikkoa. Tämä look on ehdottomasti kesän 2014 must-juttu. Saatavilla 
L’Oréal Professionnel -kampaamoissa huhti-toukokuusta 2014 alkaen. 

 Série Expert Absolut Repair Lipidium: edistynyt hoito-ohjelma erittäin vaurioituneille hiuksil le, 

joka on saanut inspiraationsa ihonhoidosta ja auttaa korjaamaan vaurioituneet hiukset jopa 
yhden kampaamohoidon aikana. Saatvil la myös kotihoitotuotteet. Saatavilla L’Oréal 
Professionnel -kampaamoista elokuusta 2014 alkaen. 

 

L’ORÉAL PROFESSIONNEL 
L’Oréal Professionnel on maailman johtava kampaamotuotteiden brändi, joka keskittyy pääasiassa neljään 
asiantuntemukseen: hiusväriin, hiustenhoitoon, hiusten rakenteeseen ja hiusten muotoiluun. L’Oréal 

Professionnel on ylell inen, kampaamoista saatava tuotemerkki, joka ei pelkästään tarjoa erittäin 
edistyksellisiä tuotteita, vaan tuo räätälöityjä palvelumuotoja, joiden avulla kampaajat voivat luoda 
trendikkäitä, ajan henkeen olevia hiustyylejä kaikil le kampaamon asiakkaille.  
 

L’Oréal Professionnel on Pariisin muotiviikkojen virall inen yhteistyökumppani  ja myös mukana New 
Yorkin, Lontoon sekä Milanon muotiviikoilla. L’Oréal Professionnelin kampaajat ovat alan parhaita 
ammattilaisia, jotka pystyvät hiusten ulkonäköä muuttamalla  herättämään eloon kaikkien naisten 
kauneuden. L’Oréal Professionnelin kunnianhimo on vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan trendien 

luojana ja tuoda esil le kampaajien ammattitaitoa todellisten innovaatioiden avulla. 
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