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Lustjakt presenterar årets mest sålda sexleksaker 
Vårt intresse för sexleksaker är stort och varje år säljs njutningsprodukter till en stor del av Sveriges befolk-
ning. Vad pysslar andra med i sängkammaren egentligen och vilka produkter väljer man? Här avslöjar vi 
Lustjakts bästsäljare under året som gått. 

Lustjakt AB, som verkar för mer lust och glädje i livet genom produkter, inspiration och information, har 
utvärderat och sammanställt sin produktförsäljning för 2011 och kommit fram till vilka sexprodukter som sålt 
överlägset bäst under året. Resultatet, som är baserat på försäljningen i Lustjakts webbshop samt via home-
partyn, ger en indikation på vad svenska folket njuter lite extra mycket av. 

– Vissa produkter har legat på topplistan i tio år, så det är klart att det säger lite om vad folk gillar, säger Niklas 
Alm, VD på Lustjakt.

I årets försäljningstopp hos Lustjakt ligger en rabbitstav, ett silikonglidmedel och ett desinfektionsmedel.  
Samtliga produkter finns att köpa på Lustjakt.se där man kan handla och få information om allt från knipkulor 
och stavar till massageoljor och kondomer. 

Här följer topplistan:

Lustjakts Bästsäljare 2011  

1. Hygiene
 Rengöringsprodukt  

2. Eros Woman    
 Silikonglidmedel 

3.  Rabbit Pearl     
 Rabbitstav    

NJUTNING FÖR HENNE  
Rabbit Pearl   
Mycket stimulans, vibration och rotation. Kundernas val under många år och staven var startskottet för hela 
produktkategorin rabbitstavar.

NJUTNING FÖR BÅDA  
Dolfinger    
Vibrerande delfin i jelly, träs på penis eller stav är oerhört uppskattad av både tjejer och killar.

We vibe 
Klitoris- och G-punktsstimulans på samma gång, används under samlag. En riktig knockout-produkt.

HJÄLPMEDEL FÖR HENNE  
Rockn Roll balls     
Knipkulor av silikon, används bland annat för starkare orgasmer. 



HJÄLPMEDEL FÖR HONOM  
Silicone ring  
Enkel och funktionell ring av hygieniskt material. 

APOTEKET/TILLBEHÖR  
Hygiene  
Rengöringsgel för sexleksaker. Legat på försäljningstoppen i tio år.

HJÄLPMEDEL FÖR BÅDA  
Eros Woman  
Mirakelglid som snart sålts i hela 40 000 exemplar  hos Lustjakt.

För ytterligare information,  
vänligen kontakta:  
Niklas Alm, VD  
tel: 070-534 42 24     
e-post: niklas@lustjakt.se

Om Lustjakt AB

Lustjakt är butiken med det stora hjärtat som inspirerar och informerar om sex, lust och sexuella problem. Vi 
finns till för den som vill ha mer lust och glädje i livet, men också den som har svårt att utöva sin sexualitet. 
Vi ser som vår mission att ta fram det vackra och sensuella i livet snarare än det pornografiska och extrema. 
Lustjakt grundades år 2001 och har etablerat sig starkt på den nordiska marknaden inom försäljning av sex-
leksaker och sexualupplysning. Lustjakts har sitt huvudsäte i Uddevalla och omsätter idag runt 10 miljoner. 
www.lustjakt.se


