
Come Together

LELO är världens ledande designervarumärke för intima livsstilsprodukter. I och med lanseringen 2003 förändrade 
LELO hur personliga massageapparater upplevs i både utseende, känsla och funktion. LELOi AB är det svenska 
företaget bakom LELO, med kontor som sträcker sig från Stockholm till San Jose och från Sydney till Shanghai. 
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Långsamt och mjukt eller fokuserat och intensivt: 

Lelo presenterar två unika sexleksaker för nybörjaren och den erfarna 
användaren – och för alla kvinnor däremellan 
Med inspiration från två av sina mest älskade produkter har Lelo skapat Enigma. En leksak med unika 
egenskaper som arbetar tillsammans för att skapa en tillfredställelse utöver det vanliga. Med både G-
punktsstimulator och klitorisstimulator i ett är vibratorn designad för att ge en intensiv njutning om och om 
igen. Lillasyster Sila som lanseras samtidigt ger i sin tur den långsamma och mjuka njutningen en helt ny 
innebörd.  

Enigma är en exklusiv och ergonomisk utformad kombinationsleksak som genom lufttrycksvibrationer och G-
punktstimulans ger maximal utdelning till användaren. Med dess unika utformning byggs njutningen upp snabbt 
och intensivt för en klimax som aldrig vill ta slut. Enigma sammanför de allra bästa egenskaperna hos Lelos två 
bästsäljare Soraya och Sona i en och samma produkt. Resultatet är det perfekta sällskapet för den som är redo att 
ta nästa steg i sitt sexuella utforskande i jakten på den mest maximala och intensiva njutningen som går att få. 

Vårens andra ljuvliga nyhet från Lelo är Sila. En klitorisvibrator skapad för att utforska långsamt sex och låta 
sinnena och fantasierna vara ett med nuet. Sila ger med sina lufttrycksvågor en mjuk och behaglig intensitet. 
Genom möjligheten att långsamt och kontrollerat bygga upp njutningen är Sila den perfekta modellen för den som 
inte har så stor erfarenhet av sexleksaker. Den fyller inte bara en viktig funktion för de som är nyfikna på att börja 
utforska sin kropp utan är också perfekt för alla som föredrar en mjukare sexuell upplevelse eller som vill ha mer 
kontroll och utforska edging. 

– På Lelo strävar vi efter att tillfredsställa varje unik individs behov. Oavsett vad du är på för humör, eller var du
befinner dig i din sexuella resa, ska vi kunna erbjuda en produkt som passar just dig. Med Sila och Enigma har vi
skapat två produkter som på olika sätt möter på några av dessa behov. Med Sila, en önskan om en mjukare, mer
medveten njutning och med Enigma, ett nästa steg av intensiv orgasm. Vi är säkra på att Sila och Enigma blir
många kvinnors favoriter och att de får uppleva nya sexuella upplevelser tillsammans med dem, säger Elvira
Eriksson, Marknads- och kommunikationschef, Lelo.

Enigma och Sila går att beställa hem redan i dag på www.lelo.com 

Priset för Enigma är 1 890 kronor och för Sila 1 690 kronor. 

För pressbilder, besök mynewsdesk.com/se/lelo/latest_media 

För mer information, vänligen kontakta: 

Elvira Eriksson, Marknads- och kommunikationschef, Lelo. 

Tel: +46 72 443 36 16 E-mail: elvira.eriksson@lelo.com 
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