
DOUGLAS PERSBERICHT

Life is about
choices.

AMBER VALLETTA'S MAKE-UPCOLLECTIE
BENADRUKT JE AUTHENTIEKE SCHOONHEID. 

A M B E R  V A L L E T T A



“Het leven bestaat uit het maken van keuzes”

Amber Valletta’s make-upcollectie
benadrukt je authentieke schoonheid.

Stap in de wereld van Amber Valletta en geniet 
van haar keuzes – haar keuze om dankbaar te zijn, 
de toekomst te omarmen en haar keuze voor 
authentieke beauty in haar eigen make-upcollectie.

Amber Valletta, bekend als iconisch fotomodel en 
actrice, heeft met veel zorg de tijdloze en subtiele 
make-upcollectie gekozen. Deze bevat de beste 
samenstelling, is gemakkelijk aan te brengen en 
geeft een premium look & feel. De zes belangrijkste 
items zorgen voor alles wat je dagelijks nodig hebt. 

Over Amber Valletta

Amber Valletta is een echt rolmodel en supervrouw. 
Ze begon haar carrière als fotomodel en stond voor 
de eerste (van de uiteindelijk zestien) keer op de 
cover van de American Vogue toen ze 18 jaar oud 
was. Tijdens de jaren '90 bereikte ze de status van 
een super model en was ze het gezicht van heel veel 
grote merken. Toen besloot Amber om iets nieuws 
te proberen. Ze begon aan haar acteercarrière en 
haalde haar eerste rol binnen in de fi lm "Drop back 
10". Ze was de vrouwelijke hoofdrolspeelster. De fi lm 
werd uitgebracht bij Sundance, waardoor ze haar 
bekendheid in Hollywood genereerde. Meteen daa-
ropvolgend had ze haar eerste grote fi lmrol in “What 
Lies Beneath” (2000). Daarna was ze te zien in vele 
fi lms, onder andere “Hitch-The date doctor” (2005), 
“Transporter 2” (2005), en “The Spy Next Door” 
(2010). Vandaag de dag wordt Amber gezien als een 
integraal onderdeel van de mode- en fi lmindustrie 
en lanceert ze haar eerste limited edition make-up-
collectie, exclusief voor Douglas. 

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

“Ik wil dat vrouwen zich bewust zijn 
dat ze het beste van zichzelf kunnen 

accentueren, of het nu hun ogen, 
lippen of wangen betreft… 

Ik wil dat vrouwen hun natuurlijke 
schoonheid ervaren.”

Amber Valletta

AMBER VALLETTA’S 
MAKE-UPCOLLECTIE



Amber: Hallo! Ik laat jullie een kleine glimp van mijn wereld 
zien. Ik wil dat je je comfortabel en op je gemak voelt en dat je 
helemaal jezelf kunt zijn. 

Interviewer: Wat is het meest onvergetelijke moment in jouw 
modellen- en acteercarrière? 
Amber: Het meest onvergetelijke moment in mijn 
modellencarrière is de week, waarin ik een shoot met Richard 
Avedon voor Versace had. Het meest memorabele moment 
in mijn acteercarrière was denk ik toen ik met Will Smith in 
“Hitch” moest werken, oh en misschien ook de eerste dag 
toen “What Lies Beneath” werd opgenomen. Ik moest op de 
schoot van Harrison Ford gaan zitten, terwijl ik hem nog nooit 
had ontmoet. Dat was een beetje gênant. 

Interviewer: Wat was de laatste film waar je in moest huilen? 
Amber: De laatste film waar ik in huilde was Beautiful Boy with 
Timothee Chalamet.

Interviewer: Wat was je favoriete gala van alle tijden?
Amber: Mijn favoriete gala? Ik heb er denk ik twee. Ik denk 
dat de eerste degene is voor het St. Jude’s kinderziekenhuis 
in Monte Carlo. Ik ging samen met met mijn grootmoeder, 
die helaas onlangs overleden is. Het was een prachtige nacht, 
zij ontmoette de prins en we hadden een feest op een sjieke 
jacht. Het was... het was echt speciaal.  
En de tweede zal het Met Gala zijn. Het is moeilijk te zeggen 
welke, maar misschien die met het thema 'Model as Muse'.

Interviewer: Als je iemand een Oscar mag geven dit jaar, wie 
zal het dan zijn? 
Amber: Nou... de Oscarfilms die echt goed zijn, beginnen nu 
net uit te komen, dus ik kan nog niet zeggen wie ik nu zou 
nomineren. Maar misschien zou ik Timothee Chalamet nu voor 
de mannelijke rol nomineren. 

Interviewer: Als jij een Oscar zou winnen, voor welke 
categorie zou dat dan zijn? 
Amber: Als ik een Oscar zou winnen, dan zou het "beste 
actrice" zijn.

Interviewer: Nomineer iemand die nog nooit een Oscar heeft 
gewonnen. Wie zou dat zijn? 
Amber: Wie ik zou nomineren? Nou, ik zou Gene Wilder 
nomineren, maar hij is overleden.

Interviewer: Wat was je moeilijkste acteerrol? 
Amber: Ik denk niet dat ik mijn moeilijkste acteerrol al heb 
gehad. Ik denk dat die nog steeds moet komen. 

Interviewer: Heb je een ritueel dat je volgt, voordat je naar  
de set gaat?  
Amber: Ik heb zeker een ritueel voor het acteren: ik warm 
mijn lichaam en gezicht op, gewoon fysieke oefeningen, 
mondoefeningen. Dingen die er echt raar uitzien. 
Stemoefeningen en een ritueel dat ik iedere dag doe – ik 
probeer te mediteren. Dat helpt ongeveer tegen alles in  
het leven. 

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

AMBER VALETTA OVER HAAR KEUZES IN HET LEVEN – 
HET INTERVIEW



Interviewer: Als je iets zou kunnen veranderen in jouw 
carrière; wat zou dat zijn? 
Amber: ik zou niets veranderen in mijn carrière. 

Interviewer: Heb je ooit spijt gehad van een keuze? Of wat 
was je beste keuze?
Amber: Natuurlijk heb ik wel eens spijt, maar ik blijf daar niet 
in hangen, omdat je daar ook weer van leert. We worden niet 
beter van alleen maar positieve dingen in het leven. 
We groeien van de moeilijke momenten. 

Interviewer: Ben je een ochtend- of avondmens? 
Amber: ik ben zeker een ochtendmens.

Interviewer: Als we je zouden horen zingen in de douche, zou 
het dan een nummer zijn van de jaren ’80 of van de dag van 
vandaag? 
Amber: Nou ik zou absoluut niet onder de douche zingen, 
omdat de akoestiek niet goed is. Ik zing wel in mijn auto en ik 
zou Blondie, Heart of Glass zingen. Ik denk dat dit vroegere 
jaren ’80, eind jaren ’70 is.

Interviewer: Als je ’s ochtends haast hebt, pak je dan een 
mascara of een lipstick?
Amber: Ik zou eerder een mascara pakken.

Interviewer: Ontbijt voor avondeten of avondeten voor 
ontbijt? 
Amber: Ontbijt voor ontbijt en diner voor diner!

Interviewer: Wat is het meest belangrijk; dankbaar of beleefd 
zijn? 
Amber: Ik zou zeggen dankbaar zijn, want als je dankbaar 
bent, ben je waarschijnlijk ook beleefd. 

Interviewer: Als je reist, ben je dan vroeg op de luchthaven of 
precies op tijd?
Amber: Ik ben precies op tijd op de luchthaven.

Interviewer: Reis je met weinig bagage of neem je alles mee?
Amber: Nou dat is lastig. Het hangt af van waar je naar toe 
gaat en of je veel outfits nodig hebt. Ik geef de voorkeur aan 
weinig bagage. 

Interviewer: LA of Tokyo?
Amber: Ik woon in LA, maar als ik de keuze had zou ik graag 
Tokyo bezoeken.

Interviewer: Stedelijk-chic of hipstermoeder
Amber: Stedelijk-chic of hipstermoeder? Ik zou voor stedelijk-
chic gaan.

Interviewer: Platte schoenen of hakken? 
Amber: Hakken!

Interviewer: The Fashion Week. New York of Parijs?
Amber: Parijs. Altijd.

Interviewer: Wat zou je eerder kiezen: het modellenwerk of 
acteren? 
Amber: Uhm, dat is moeilijk. Ik hou van mijn baan. Ik hou van 
beide banen, dus ik kan niet kiezen. 

Interviewer: Wat zou je willen dat zou worden herinnerd met 
betrekking tot het modellen- of acteerwerk?
Amber: Ik wil dat ze me herinneren als de persoon die ik ben – 
niet vanwege mijn carrière. 

Interviewer: Dirty Dancing of Pretty Woman?
Amber: Dirty Dancing, Pretty woman, dat is moeilijk, ze zijn 
allebei geweldig – Dirty Dancing!

Interviewer: Dirty Dancing of Hitch?
Amber: Hitch!!!!

Interviewer: Cannes Film Festival of Oscars?
Amber: Compleet verschillend, maar misschien Cannes, 
omdat het Zuid-Frankrijk betreft.

Interviewer: Wat is je stijl: hedendaags of vintage?
Amber: Hedendaagse vintage!

Interviewer: Blush of geen blush.
Amber: Nou, ik bloos nu. Zeker blush.

Interviewer: Statement lippen of een subtiele tint?
Amber: Iedere dag een subtiele, nude tint voor mijn lippen.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

AMBER VALLETTA – THE INTERVIEW 



Interviewer: Een barbecue in de achtertuin of een chique 
etentje?
Amber: Een barbecue in de achtertuin. 

Interviewer: Zaterdag om 20.00 uur – ga je uit of blijf je thuis? 
Amber: Oh, het lijkt een moeilijke keuze, maar dat is het niet! 
Op zaterdag om 20.00 uur zou ik thuisblijven. Maar als ik 
maanden thuis heb gezeten, dan is het waarschijnlijk tijd om 
uit te gaan.

Interviewer: Bedtijd: lingerie of een comfortabele pyjama?
Amber: (Lachend) Een comfortabele pyama. Of niets. 

Interviewer: Heb je een favoriet product in jouw collectie?
Amber: Jazeker. Mijn favoriete product is de 'Eyelight Cream 
Eyeshadow'.

Interviewer: Omschrijf wat de collectie voor je betekent.
Amber: Deze collectie met Douglas is heel spannend! Het is 
de eerste keer is dat ik een make-uplijn uitbreng. De items 
reflecteren wie ik ben en waar ik voor sta. Ik kijk er naar uit het 
met jullie te delen en hoop van harte dat jullie het leuk vinden.

Interviewer: Wat is de inspiratie achter jouw collectie?
Amber: De inspiratie achter mijn collectie is alles wat te maken 
heeft met natuurlijke schoonheid. Ik wil dat vrouwen het 
beste van zichzelf kunnen accentueren, maar wel de keuze 
kunnen maken tussen hun ogen, lippen of wangen en zich 
gewoon natuurlijk mooi kunnen voelen. Vanaf daar kun je 
bouwen. Het selecteren van producten in samenwerking met 
Douglas verliep heel goed. Het was teamwork. Ze lieten me 
verschillende producten thuis proberen. Daarbij gaven ze 
advies door te zeggen dat sommige te roze waren of dat de 
producten bijvoorbeeld donkerdere tonen nodig hadden. En 
echt, ze hebben de producten gemaakt die ik zou gebruiken 
en thuis zou willen hebben. Ik denk dat we een geweldige 
limited edition-collectie tot stand hebben gebracht.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

AMBER VALLETTA – THE INTERVIEW



De Snapshot Blush Stick kleurt 
gemakkelijk en perfect jouw 
jukbeenderen en lippen. Je kunt 
dit 2-in-1 product overal mee 
naartoe nemen. 
€ 17,99

De Spot-on Highlighter benadrukt 
jouw gelaatsuitdrukking door 
je gezicht te laten stralen, een 
glinstering aan je ogen toe te 
voegen of je lippen te laten 
schitteren. 
€ 17,99

De Instant-Blur Compact Powder
geeft je een gave, vlekkeloze 
huid, die je altijd al wilde hebben. 
Je kunt het direct op je huid of 
over je foundation aanbrengen. 
Say goodbye to fi lters!
€ 24,99

De Look at you Mascara zou 
de eerste keuze zijn voor een 
perfecte krul, een lengte to die for
en adembenemende volume - je 
wimpers hebben er nog nooit zo 
goed uitgezien. Je hoeft het product 
maar een keer te gebruiken om 
verliefd te worden op deze mascara. 
€ 22,99

De Eyelight Cream Eyeshadow
versterkt je ogen voor een 
unieke look. Highlight je 
ogen en geef ze een extreme 
metamorfose met de 
parelachtige kleur. 
€ 17,99

De Big Impression Lipstick
Pencil maakt je lippen zeer 
verleidelijk. Voelt comfortabel, 
geeft defi nitie en kleurt je lippen 
in één enkele beweging. 
€ 14,99

Exclusief bij Douglas!
De limited edition-collectie van Amber Valletta zal eind februari exclusief bij Douglas worden gelanceerd.

Volgens Amber, "Deze collectie met Douglas laat zien wie ik ben en laat de dingen zien die ik leuk vind, 
dus ik ben erg blij om dit met jullie allemaal te delen en hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik".

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

ONTDEK DE COLLECTIE



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

OVER DOUGLAS
Douglas is een toonaangevende winkelketen binnen de Europese beautybranche, met zo’n 2.500 

parfumerieën en snel groeiende online shops in 19 Europese landen. Elke dag opnieuw zetten ruim 
20.000 beauty advisors zich er vol enthousiasme voor in hun klanten mooier en daarmee gelukkiger te 
maken. Douglas heeft een uitgebreid assortiment met circa 35.000 hoogwaardige producten op het 
gebied van parfumerie, decoratieve cosmetica  en huidverzorging. Met vakkundig advies en unieke 

services zet Douglas de toon binnen de beautybranche – zowel online als offline.


