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Få bedre sex 
med sexlegetøj
Hos Sinful er vi vilde med sexlegetøj, og vi mener, at alle har mulighed 
for at opnå endnu bedre sex med det rette sexlegetøj.

Sexlegetøj kan åbne en ny verden af spændende oplevelser, pirrende 
og intense følelser. Sexlegetøj kan være med til at skabe variation i 
dit sexliv, sikre dig dyb tilfredsstillelse og hjælpe dig til at udleve dine  
fantasier, uanset om du er single eller i et forhold.  

Vi vil gerne hjælpe dig til at få et endnu bedre sexliv, og derfor har vi  
skrevet denne e-bog, hvor du kan læse og lære om forskelligt sexlegetøj 
og blive inspireret til de skønne oplevelser, som du kan få med det.

Du får også sexolog Joan Ørtings bud på det perfekte forspil samt  
orgasmeekspert Katrine Berlings hemmelighed bag kvindens orgasmer.

Jeg ønsker dig rigtig god læselyst.

Mathilde Mackowski
Medejer af Sinful.dk
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…Jeg kan få stribevis 

af orgasmer, selvom 

jeg er single
 

Kamilla, 42 år

…Min kone kommer hver gang vi bruger detBrian, 39 år

…Det er med til at  gøre vores sexliv interessant, selv efter mange års ægteskab 
Charlotte, 50 år

…Jeg kan lære min krop bedre 
at kende

Anne, 27 år

…Det er for alle. 
Alle burde investere

 i sexlegetøj 

Susanne, 33 år

 Sexlegetøj er 

 skønt fordi...

…Jeg bliver en
 

bedre els
ker

Michael, 4
6 år



•  Det hjælper os til at udforske vores kroppe

•  Det bringer mere nærhed ind i parforholdet,  
når vi leger sammen

•  Det giver spænding og kreativitet til parforholdet

•  Det er sjovt at eksperimentere med

•  Det giver mulighed for nye oplevelser

Derfor bruger vi 
danskere sexlegetøj

63% 
af alle danske kvinder

bruger sexlegetøj
(Kilde: ALT for damerne)
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The best sex 
I have ever 

had was with 
my vibrator

– Eva Longoria, Skuespiller
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Et godt langt forspil er vigtigt for kvaliteten af vores sexliv og for, hvor 
varmt og forelsket vi tænker på hinanden. Der er ingen manual på et godt 
forspil. Det handler om at være nærværende, uden at det nødvendigvis 
skal føre nogen steder hen. Læg jer ned og gå på opdagelse i hinanden. 
Lad kroppene gøre, hvad de vil. Følg kroppen i stedet for hovedet. Giv 
slip, giv jer hen. Der er intet, I skal nå, andet end at være her lige nu. 
                         
– Joan Ørting, Sexolog

Over halvdelen af os, 55%, er tilfredse med længden på vores forspil. Kilde: Durex

Joan Ørting
om FORSPIL



Et blindfold dækker for øjnene 
og vækker derfor kroppens andre 
sanser til live, så nye følelser og 
oplevelser kommer i spil.

En fjer pirrer, kilder og kæler for 
kroppens mest følsomme steder. 

Håndjern og manchetter lader én af 
jer tage kontrollen, mens den anden 
kan give efter for nydelsen.
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Væk sanserne
til live...



Team Sinful
anbefaler…

Kasper anbefaler 
 Tenga Eggs onaniæg 
 ”Jeg er vild med Tenga Eggs, fordi deres 
 indvendige mønstre giver en dybere og mere pirrende følelse, 
 end hvis man bruger hånden. Og så er det fedt, at de kan 
 bruges sammen med en partner.” 
 Læs mere om Tenga Egg på side 25

 Mathilde anbefaler 
 Sinful Magic Wand 
 ”Jeg elsker de muligheder, Sinful Wand vibratoren giver. 
 Du kan bruge den overalt på kroppens mange erogene 
 zoner, og så er den en super pirrende ingrediens til et mere 
 legende sexliv.” Læs mere om Sinful Magic Wand på side 11.  Mia anbefaler   

 Joan Ørting Glideolie  
 ”Det er en rigtig lækker og blød olie, der føles dejlig
 på huden. Jeg kan godt lide, at den er silikonebaseret og 
 ret tyk i konsistensen, så den glider godt og længe.” 

Camilla anbefaler 
Fun Factory Stubby Moody  
“Stubby Moody fra Fun Factory er en rigtig 
lækker vibrator, fordi den kan bruges til 
det hele. Den er perfekt både til klitoris-, 
g-punkts- og anal-stimulation.
For mig er det den bedste all-around 
vibrator.” 
Læs mere om Stubby moody på side 13. 

http://www.sinful.dk/maend/onani-produkter/tenga-eggs
http://www.sinful.dk/maend/onani-produkter/tenga-eggs
http://www.sinful.dk/sinful-magic-wand
http://www.sinful.dk/joan-oerting-glide-olie
https://www.sinful.dk/fun-factory-moody-g5-opladelig-dildo-vibrator
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Elsk dig selv og vær tilfreds, hvor du er. Det 
er nøglen til et bedre sexliv. Lad din nysger- 
righed være dit udgangspunkt og elsk alle 
dine orgasmer. Både de små, de intense, 
de kraftige og endda dem, du ikke får.    
                         

– Katrine Berling, Orgasmeekspert 
med speciale i den kvindelige seksualitet

Kvindens
orgasmer

SEXOLOG 
KATRINE BERLING

Danmarks førende orgasmeekspert 

Katrine Berling har specialiseret  
sig i kvindens seksualitet.  

Hun underviser dagligt kvinder i 
at nyde, åbne op og få end-

nu bedre orgasmer.



Klitorisorgasme er den orgasme, som de fleste kvinder har nemmest  
ved at få. De tre nøgleord er lyd, bevægelse og vejrtrækning. Jo mere  
lyd, f.eks. "mmmm" eller "ahhhhhh", jo mere fokus på vejrtrækningen og 
jo mere bevægelse, jo nemmere har du ved at åbne dig op og derved få 
orgasme.

Tips til klitorisorgasme

 Slap af og spænd så godt op i kroppen, når du nærmer dig klimaks

 Du kan lære din krop bedre at kende og derved finde vej til klitorisorgasmen   
   ved at øve dig med fingrene eller ved at bruge sexlegetøj
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Rocks Off 120 mm
Klitoris Vibrator

Womanizer Pro40
Klitoris Simulator

Sinful Magic Wand 
Kraftfuld Massage Wand 

klitoris
vibratorer

TOP3

Populære

klitoris 

vibratorer

http://www.sinful.dk/sinful-magic-wand
http://www.sinful.dk/rocks-off-120mm-klitoris-vibrator
http://www.sinful.dk/rocks-off-120mm-klitoris-vibrator
https://www.sinful.dk/womanizer-pro40-klitoris-stimulator


  Alle kvinder har et G-punkt. Det skal bare findes. G-punktet er 
egentlig ikke et punkt som sådan men mere et område, som ligger 
lige ved indgangen ved skeden

  Har du først fundet dit G-punkt, kan du opnå G-punkts orgasme, som 
føles helt anderledes end f.eks. en klitoris-orgasme

  Mange kvinder får følelsen af, at de skal tisse, når de bliver stimuleret 
på G-punktet. Bare rolig, det er helt normalt

Den dybe 
G-punkts orgasme

1 2

Stimulér dit G-punkt ved 
at bruge fingrene, en 
dildo eller en vibrator. 

Pres op mod området 
i små ”kom her” 
bevægelser.
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Fun Factory Delight 

G-punkts Vibrator

njoy Pure Wand

G-punkts Vibrator

Je Joue G-Kii 

Justérbar G-punkts Vibrator

Anbefales af 
sexeksperter 
i  hele verden

Udviklet i 
samarbejde 

med de førende 

sexeksperter
i verden

Kendt fra 
dokumentar-
programmet 

"Kussen" 
på DR2

G-punkts
sexlegetøj

TOP3

http://www.sinful.dk/fun-factory-delight-g-punkts-vibrator
http://www.sinful.dk/g-ki-by-je-joue-opladelig-justerbar-g-punkts-vibrator
http://www.sinful.dk/njoy-pure-wand-g-and-p-punkts-stimulator


•  Glidecreme giver mere nydelse til dine sexoplevelser 

•  Glidecreme gør legen mere sjov og levende

•  Glidecreme gør følelsen af dit sexlegetøj endnu 
mere blød og lækker

• Glidecreme er et absolut must til analsex

14

GLIDECREME
Bedre sex med

Sinful glidecremer

Fås både som silikone- 

og vandbaseret

Gi’ sexlivet en ekstra dimension
Jeg elsker glidecreme og jeg bruger det selv tit, fordi det giver 
mit sexliv endnu flere muligheder. Faktisk er silikonebaseret 
glidecreme også et lækkert alternativ til massageolie, og så 
kan det også bruges indvendigt og til intimmassage…

Mathilde Mackowski
Medejer af Sinful.dk



Bedst til sexlegetøj
Vandbaseret glidecreme 
gør oplevelsen med dit 
sexlegetøj endnu bedre 
og mere levende. Sinful  
Aqua har en neutral duft 
og smag, den er 100 % fri  
for parabener og er lige- 
ledes kondomvenlig. 

Sinful Aqua

Glidecreme 100 ml.

Bedst til intim 
massage
Joan Ørting Intim Glide 
Olie er en tyk og fløjls-
blød olie, der er ideel til 
intime stunder, hvor dig 
og din partner vil forkæle 
hinanden med intim 
massage. Olien kan bru-
ges overalt på kroppen 
og er yderst velegnet 
til G-punkt og prostata 
stimulation.

Joan Ørting Glide Olie

Varmende Glidecreme 200 ml.

Bedst til oralsex
Swede glidecreme med smag gør oralsex til  
en endnu frækkere oplevelse ved at tilføre en 
diskret smag af frugt eller krydderier. 
Glidecremen fås i flere lækre smagsvarianter med 
100 % naturlige aromaer. Og så er den helt fri  
for parabener, så du bare kan slikke løs.

Swede Glidecreme 

Med amag 100 ml.

Bedst til analsex
Sinful Anal giver dig de 
bedste betingelser for 
analsex. Glidecremen 
har en afslappende 
virkning og en god gli-
deevne, så du får en god 
og nydelsesfuld oplev-
else. Fordi Sinful anal er 
vandbaseret, kan den 
også bruges sammen 
med anal sexlegetøj.

Bedst til sex
Silikonebaseret glide-
creme får det til at 
glide maksimalt, når 
du har sex. Sinful Silk 
bevarer glideevnen 
meget længe og gør 
huden både glat og 
silkeblød. Sinful Silk 
tørrer hverken ud 
eller klistrer.

Sinful Anal

Glidecreme 100 ml.
Sinful SIlk

Glidecreme 100 ml.
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http://www.sinful.dk/sinful-anal-glidecreme-100-ml
http://www.sinful.dk/sinful-silk-silikone-glidecreme
http://www.sinful.dk/sinful-aqua-vandbaseret-glidecreme
http://www.sinful.dk/joan-oerting-glide-olie
https://www.sinful.dk/swede-glidecreme-med-smag-100ml


58% 
 af os er helt trygge 

ved at fortælle 
vores partner, 

hvad vi 
ønsker i sengen

Kilde: Durex 



Lelo Lyla 2 Kåret til det bedste og mest 
lydsvage trådløse vibrator æg på markedet. 
Lylas SenseMotion fjernbetjening gør det 
muligt at styre æggets vibrationer med 
dine bevægelser. Ekstrabladet.dk har kåret 
LELO Lyla som det bedste trådløse 
vibratoræg, med 6 ud af 6 stjerner.

We-Vibe Sync Verdens mest populære 
sexlegetøj til par er kommet i et nyt og 
forbedret design. Vibratoren fjernstyres og 
stimulerer både hendes klitoris og G-punkt 
for ekstra stor nydelse, mens I har sex.

Sinful Fjernbetjent  
Vibrator Æg er ideelt 
til frække parlege enten 
hjemme eller ude i byen. 
Desuden er det vandtæt, så 
det kan tages med i bad.

•  Par sexlegetøj kan hjælpe jer til at få orgasme sammen, hvilket er en 
skøn og meget tilfredsstillende oplevelse

•  Par sexlegetøj skaber større glæde og intimitet i både sexlivet og par-
forholdet

•  Par sexlegetøj bringer gnist og nyt liv ind i sexlivet 
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SEXLEGETØJ TIL PAR
Trådløst

http://www.sinful.dk/we-vibe-4-plus-par-vibrator
http://www.sinful.dk/lelo-lyla-traadloest-fjernbetjent-vibrator-aeg
http://www.sinful.dk/sinful-fjernbetjent-vibrator-aeg
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Sådan bruger I 
We-Vibe 
 

Brug 
We-Vibe, 

mens I 
elsker

  Start med et lækkert forspil

  Påfør glidecreme på We-Vibe.   
Glidecremen gør oplevelsen mere behagelig og levende 

  Tænd for vibrationerne

  Før den mindste del af We-Vibe op i skeden, og placér den anden 
del på klitoris 

  Nu kan han trænge ind. Han vil automatisk presse We-Vibe op imod 
G-punktet 

  Start med rolige, blide bevægelser, indtil I finder jeres favorit-stilling 

We Vibe er flekibel, 

opladelig og helt genial!

We-Vibe Verdens mest 

populære sexlegetøj til par

http://www.sinful.dk/we-vibe-4-vibrator


•   Ringen sættes ned over penis og 
giver ham en både fyldigere og 
hårdere erektion 

•   Når I lægger jer tæt ind til  
hinanden, mærker hun ringens 
vibrationer mod sin klitoris 

•   Specielt hvis hun er øverst, kan 
hun selv kontrollere præcis, 
hvordan hun vil stimuleres af  
vibrationerne 
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Ovo B6 Penisring med vibrator

 Nyd vibrator ringen og 

 opnå klimaks sammen… 

http://www.sinful.dk/ovo-b6-vibrator-ring


46% 
af os danskere, 

der har sexlegetøj, 
bruger det 

sammen med 
vores partner

Kilde: RFSU



Guide til sikker

analsex

1.  Have god hygiejne
Skyl dig ren, inden du går i gang, f.eks. 
med en anal douche. Douchen fyldes med 
lunkent vand, føres op bagtil og klemmes 
sammen, så vandet sprøjtes forsigtigt op. 
Sæt dig på toilettet for at få vandet ud 
igen. Gentag et par gange, indtil vandet 
i toilettet er klart.

2. Slappe af
Afslapning er nøgleordet. Brug evt. en 
afslapningsspray som ekstra hjælp.

3. Gå langsomt frem
Prøv dig frem i dit helt eget tempo. 

4. Bruge glidecreme
En anal glidecreme er et must og gør 
legen mere glidende og nydelsesfuld. 

5. Bruge sexlegetøj
Anal sexlegetøj kan give en ny og dejlig 
oplevelse. Vælger du et sexlegetøj, der er 
lavet specielt til analleg, opnår du størst 
nydelse.

6. Rengøre dit sexlegetøj efter brug
Brug en antibakteriel sexlegetøjs rengøring, 
som f.eks. Sinful Clean, efter analt brug. På 
den måde rengøres legetøjet skånsomt og 
effektivt, så det er rent næste gang, du 
skal bruge det.

Sinful Anal Relax Spray 

Anal afslapningsspray

Sinful Anal 

Anal glidecreme

Fun Factory Bootie 

Anal plug
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Testvinderkåret som den bedste analplug på Ekstrabladet.dk

For at få den bedste oplevelse 
med analsex, skal du…

Douche Analrenser 

Douche til anal rengøring

http://www.sinful.dk/fun-factory-bootie-silikone-analplug
https://www.sinful.dk/sinful-anal-glidecreme-100-ml
https://www.sinful.dk/sinful-anal-relax-spray-50-ml


22

à la Fifty Shades of Grey 
Bondagelege

TIP: De fleste, der leger med bondage,  
har stor succes med at have et såkaldt 
stop-ord. Et stop-ord er nødvendigt,  
for at I kan stoppe legen, hvis I trænger  
til en pause. Find gerne et andet ord  
end "stop", da ordet ”stop” for mange 
ofte er en del af den pirrende leg.

•   Oplev hinanden på helt nye måder. Bondage skaber både 
spænding, tillid og nærhed mellem jer

 
•   Bondage kan være både blidt, sensuelt og romantisk
 
•   Planlæg det gerne lidt i forvejen. Bondage kræver tryghed og 
   respekt for hinanden 
 
•   Start f.eks. ud med et blindfold, håndjern eller bløde manchetter 

til hånd- og fodled
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Fifty Shades Dark Desire Advanceret Par Kit

Tag jeres bondage eventyr til et nyt niveau med 

Dark Desire kittet. Det indeholder blindfold, paddle, 

bondage tape, reb, butt plug, penisring og bullet 

vibrator.    

Fifty Shades Darker His Rules Butterfly

Denne flotte Christian Grey Butterfly er både 

yderst stilfuld, og den kan bruges som et 

frækt bondage bånd.

Fifty Shades of Grey Flogger Pisk 

En stilfuld, sølvfarvet kunstlæder pisk, der både kan bru-

ges til pirrende slag og sensuelle strejf. Piskens snerter 

kan f.eks. trækkes hen over kroppens erogene zoner, 

hvor de vil give en dejlig og kildende fornemmelse.

Se hele den 
officielle serie af 

Fifty Shades of Grey 
sexlegetøj på 

www.sinful.dk

Fifty Shades of Grey 

Sexlegetøj
Fifty Shades of Grey Senge Binde Sæt 

Et blødt bondage sæt, der gør det muligt at forvandle din seng til et ægte 

bondage univers. Der medfølger et blindfold, så sanserne rigtig kan blive 

vækket til live, mens I leger.

Tonny anbefaler Fifty Shades of Grey Senge Binde Sæt: 
"Fifty Shades of Greys Senge Binde Sæt er fedt, fordi man nemt kan 
forvandle sengen til en legeplads, hvor kun fantasien sætter grænser. 

Sættet er stilfuldt, lækkert og blødt, så det er en fornøjelse at bruge." 

https://www.sinful.dk/fifty-shades-darker-his-rules-bondage-butterfly
http://www.sinful.dk/fifty-shades-of-grey-please-sir-flogger
https://www.sinful.dk/fifty-shades-darker-dark-desire-advanced-par-saet
http://www.sinful.dk/catalogsearch/result/?q=fifty+shades+of+grey
http://www.sinful.dk/fifty-shades-of-grey-hard-limits-bed-restraint-kit
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Det gode og innovative design er snarere reglen end undtagelsen med 
nutidens sexlegetøj til mænd. Forbered dig på intense, vibrerende 
og stimulerende oplevelser fra tjekkede og yderst effektive design 
produkter, hvor kvalitet er i højsædet.

Sexlegetøj 

til MÆND

Fun Factory Cobra
Lækker penisvibrator med kraftige vibrationer. 
Bevæg Cobra som ved et håndjob eller læn 
dig tilbage og nyd vibrationerne håndfrit. 

a a a a a

Tenga Flip Hole
Populært onaniprodukt, der med sit indre 
silikone-mønster af riller, knopper og kløfter 
giver meget intense stimulationer.

a a a a a

Autoblow 2 Blowjob Maskine
Et revolutionerende produkt der efterligner 
følelsen af et blowjob. Lavet i super blødt 
materiale, og så får den aldrig ømme kæber.  

a a a a 

http://www.sinful.dk/autoblow-2
https://www.sinful.dk/fun-factory-cobra-penis-vibrator
http://www.sinful.dk/tenga-flip-hole-black-onaniprodukt
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Fleshlight Quickshot Vantage
Et lækkert onani sleeve fra verdenskendte 
Fleshlight. Quickshot er åbent i begge ender 
så den egner sig især godt til par leg.

a a a a a

Tenga Egg
Stimulerende onani sleeve, der føres ned 
over penis og bruges ved et håndjob. Super 
fleksibelt og passer til mænd i alle størrelser.

a a a a a

Hot Octopuss Pulse III Solo
Revolutionerende penisvibrator, der forkæler 
dig med dybe og effektive vibrationer. Kan 
nydes håndfrit. 

a a a a a

Nysgerrig efter mere?
Gå ind på www.sinful.dk/maend for at se vores fulde sortiment af 
sexlegetøj til mænd. Her finder du masser af inspiration til realistiske 
onaniprodukter, penisringe, sexdukker og meget mere.

http://www.sinful.dk/fleshlight-quickshot-vantage
http://www.sinful.dk/maend/onani-produkter/tenga-eggs
http://www.sinful.dk/hot-octopuss-penis-vibrator
http://www.sinful.dk/maend
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For at få den bedst mulige oplevelse  

med sexlegetøj, er det afgørende, at  

du har det sexlegetøj, der passer bedst 

til dig. Derfor står vi altid klar med råd  

og vejledning, hvis du er i tvivl om,  

hvilket produkt du skal vælge.

Skriv til os på service@sinful.dk  

eller ring til os på tlf. 70777070 mandag  

til fredag, mellem kl. 09.00 og kl. 17.00. 

Se også vores online guides til valg af 

det rette sexlegetøj her på: 

www.sinful.dk/guides

Har du brug for hjælp?
Vi står til rådighed
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Fri fragt  på alle ordrer over kr. 600,-

Diskret levering i helt neutrale pakker

365 dages returret – du kan altid få pengene tilbage

Vi ses på sinful.dk

Bestil inden 
kl. 17.00 

og vi afsender 
samme dag 

(hverdage)

http://sinful.dk
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Få ny inspiration 
til dit sexliv

www.sinful.dk/blog

http://sinful.dk/blog

