DUROY, Siveltimet tekevät meikkisi
Mediatiedote, elokuu 2021
Käsityönä valmistetut vegaaniset Natura-meikkisiveltimet ovat nyt myynnissä Sokos Emotion-myymälöissä ja
Stockmann-tavarataloissa

Suomalaisen kauneudenalan toimijan Duroyn sivellinsarja Natura siveltimet ovat käsintehdyt, valmistettu
synteettisestä karvasta ja varret ovat bambua. Vegaaniset arvot omaavassa Natura-sarjassa on 13 sivellintä
ja ne ovat valmistettu Saksassa. Siveltimet ovat myynnissä Sokos Emotion-myymälöissä ja Stockmann
tavarataloissa sekä Duroyn verkkokaupassa. Yksittäisten siveltimien hinnat ovat 9,90-36,90 € ja
kokonaisuutena myytävä Natura-sivellinsarja (huopaisessa) kotelossa on hinnaltaan 269,90 €.
Kauneudenalan siveltimistä tunnettu Oy Duroy Ab tähtää palvelemaan laadukkaiden, ammattilaistason
työskentelyvälineiden toimittajana aiempaakin kattavammin niin kauneudenalan vähittäiskauppaa kuin ko.
alan eri ammattilaisia selektiivisen laadukkailla tuotteilla. Yrityksen tuotteet ovat tunnettuja etenkin
meikkaajien ja maskeeraajien keskuudessa.
Yrityksen uudet omistajat
Vuodesta 1974 toiminut suomalainen yritys Oy Duroy Ab sai uudet omistajat joulukuussa 2020 tehdyssä
liiketoimintakaupassa. Kaupan myötä he tuovat laajenevaa osaamispääomaa Duroyn tavoitteellisesti
kasvavaan, tuotevalikoimaltaan kehittyvään kauppaan. Yrityksen arvoissa vastuu ja luovuus välittyvät
käyttäjille – niin ammattilaisille kuin kuluttajille – tuottamalla laadukkaita välineitä ja tähtäämällä
mahdollisimman vastuullisiin ostohankintoihin. Oy Duroy Ab omistajia ovat pitkän yrittäjätaustan omaavat
kauppias Mika Marjakangas, kauneusalan ammattilainen, hiusmuotoilija ja sisustussuunnittelija Juha
Meriläinen sekä tilitoimistoyrittäjä Päivi Virtanen.
Duroy palvelee niin kuluttajia kuin ammattilaisia
Duroyn verkkokauppapalvelu mahdollistaa tuotteiden saatavuuden nopealla toimitusajalla sielläkin missä
jälleenmyyjien liikkeet eivät sijaitse asiakkaita lähellä. Verkkokaupan valikoimista löytyy myös Lumin
suunnittelija Sanna Kantolan suunnittelemat nahkaiset kosmetiikkakotelot, joista Sanna kertoo seuraavaa:
’Ihanat kasvivärjätystä ja ekologisesta vuohennahasta valmistetut meikkilaukut pitävät kosmetiikkasi
järjestyksessä vuosia eteenpäin. Kestävän kehityksen mukaiset pussukat ovat osa kotimaisen Lumin
mallistoa.”

Verkkokauppa www.duroy.fi palvelee yli 500 tuotteen valikoimalla myös ammattilaisia, jotka saavat
ammattilaisrekisteröitymisen myötä käyttöön tarvittavat tunnukset. Duroyn sosiaalisen median tileillä
tarjotaan myös tuotteiden käytettävyyteen liittyviä vinkkejä ja videoita.
Duroyn ammattilaistason tuotteita peseytymisestä ja parranajosta, meikkisiveltimistä hiusten
kampausvälineisiin myyvät muun muassa Sokos, Emotion, Stockmannin päivittäiskosmetiikan
osastot, valikoidut Citymarketit sekä kosmetiikkaliikkeet ja kosmetologit kautta maan.
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