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KOSMETISK ANSIGTSAKUPUNKTUR 

Kosmetisk ansigtsakupunktur – det naturlige botox 

Kosmetisk ansigtsakupunktur er en anti-aging behandling, der 

markant reducerer alderstegn i ansigtet, helt uden kirurgi og 

kemisk behandling. 

Kosmetisk akupunktur er en dybt afstressende og afslappende behandling, 

der løsner op for furer, rynker og linjer. Den giver ansigtet et foryngende 

ansigtsudtryk. 

Det er en skønhedsbehandling, der afstresser hele systemet og dermed 

skaber balance i krop og sind. 

Ansigtsakupunktur virker langsommere end botox, til gengæld er det 

100% naturligt med ansigtsakupunktur kan du være sikker på at få et 

naturligt og mere levende ansigt.  
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Er kosmetisk ansigtsakupunktur en ny opfindelse 

Kosmetisk akupunktur er et effektivt alternativ til tidens kemi og kirurgi, 

disse har ofte bivirkninger og giver ”et dødt” ansigtsudtryk. 

Kineserne har kendt til det i flere tusinde år. Kosmetisk akupunktur er en 

ældgammel behandlingsform, som har været brugt helt tilbage til Song 

Dynastiet (960 _ 1279 e. Kr.) i det gamle Kina. 

I Danmark vinder kosmetisk akupunktur mere og mere indpas, og bliver 

stadig mere populært, men er sikkert stadig ukendt for rigtig mange. 

I USA er kosmetisk ansigtsakupunktur en naturlig erstatning for botox og 

restylane, som vi nok ikke har set det langsigtede resultat af endnu. Den 

amerikanske presse skriver ofte om kosmetisk akupunktur som en naturlig 

skønhedsbehandling. 

Behandlingen er meget populær i Hollywood, hvor den bruges af stjerner 

som Sandra Bullock, Madonna, Gwyneth Paltrow, Jenifer Aniston,   Sean 

Connery, Lady Gaga m. fl. 
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Fordelene ved kosmetisk ansigtsakupunktur 

• Naturlig hudforyngelse og forbedring 

• Øger dannelsen af kollagen og elastin 

• Skaber en naturlig, sund og levende hud 

• Giver ansigtet glød og øjnene klarhed 

• Mindsker arvæv 

• Mindsker furer og rynker 

• Tætner porrerne i huden 

• Mindsker og forebygger dobbelthager 

• Løfter øjenlåg og hængende mundvige 

• Letter hævelser og poser under øjnene 

• Fremmer en smuk ansigtskulør 

• Reducerer stresstegn 

• Modvirker er ”nedadgående ansigt 

• Afhjælper kæbespændinger og hovedpine 

• Styrker huden og øger ansigtets udstråling 

• Reducere bekymringsrynker, panderynker, rygelinjer 

 

      



6 
 

 Hvordan og hvorfor virker kosmetisk akupunktur 

Der hvor nålene sættes, frigives der energi og endorfiner. Det sætter 

gang i blodcirkulationen og stimulerer huden til produktion af nye 

celler.  

Ansigtshuden er ca. 28-30 dage om at forny sig. 

Når man penetrerer huden med tynde nåle, stimulerer man til 

produktion af kollagen og elastin. 

Kollagen er et protein som naturligt findes i kroppen og er med til at 

holde huden ungdommelig.  Fra 30-års alderen falder 

kollagenniveauet i kroppen/huden. Ung hud kan indeholde op til 

80% kollagen. I 30erne begynder mængden af kollagen at falde med 

ca 1-2% om året. Kollagen er kroppens lim og den vigtigste faktor 

for at holde rynker væk, og samtidig beholde spændstighed og 

elasticitet i huden. Når huden mister sin modstandskraft mod ydre 

påvirkninger som sol, forurening, kost og rygning, udvikles linjer og 

rynker. 

Elastin er et elastisk protein, som findes i høje koncentrationer i bl. a. 

huden. Det gør at huden kan strække sig og trække sig sammen igen til 

udgangspunktet. Med alderen mindskes mængden af elastin i vævet, 

hvilket er medvirkende til, at f. eks. Huden mister sin elasticitet.  

Man kan sige at kollagen gør vores hud modstandsdygtig og stærk. 

Elastin sørger for at holde huden ungdommelig, elastisk og smidig. 

Når vi bliver ældre nedsættes produktionen af disse to proteiner, 

hvilket er med til at gøre huden slap, rynket, furet, tør og mat.  
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Nålene sættes i punkter som har forbindelse til de forskellige organer, 

via de energetiske meridianbaner. 

Når blod og qi flyder mere frit bliver blodcirkulationen bedre og det er 

med til at give vitalitet, ikke kun til ansigtet men til hele kroppen.  

       

Hvad kigger vi på i ansigtet 

• Hudens struktur 

• Porrer finhed/grovhed 

• Ansigtets fasthed/slaphed 

• Poser 

• Furer – linjer – rynker og dybde 

 

      Hvad kan jeg forvente  

Du vil kunne se resultater allerede efter 1. behandling i form af mere 

glød og et åbent ansigt. 

Bindevævet vil være mere afspændt samtidig med at muskulaturen vel 

være mere harmonisk. Men for at skabe forandringer kræver det at 

behandlingen gentages flere gange – der er stor forskel på at behandle 

en på 25 år og en på 55 år. Reaktionen er anderledes. Linjer, furer og 

rynker bliver mere synlige og dybere jo ældre vi bliver.  
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Rynkereglen: For at se hvor dyb rynken er, kan man forsigtig strække 

huden på hver side af rynker. Hvis den forsvinder når man gør det er 

den stadig overfladisk og lettere at behandle. Hvis den stadig kan ses 

når man strækker huden er den dybere liggende og kræver flere 

behandlinger. 

Et forløb starter typisk med 5 – 8  behandlinger. Her ligges 

fundamentet for at, behandler og klient sammen kan vurdere 

resultatet og se om der er brug for flere behandlinger. Alt efter hvilket 

resultat klienten forventer at få.  

HUSK – det er ALTID klienten der bestemmer hvad der skal arbejdes 

med. 

Det magiske ORD er AFSPÆNDING OG MERE AFSPÆNDING 

Spændinger i ansigtet som har udviklet sig gennem et langt liv tager tid 

at behandle. Men det er det hele værd. 

Når de mange små muskler bliver afspændt, sker er en forvandling 

både fysisk og psykisk. Ansigtet former sig efter dine emotioner. Stress, 

angst, vrede og sorg er bare nogle af de følelser der sætter sit spor og 

efterlader tegn i ansigtet, men det er også dem der er med til at 

fortælle din historie. 

Behandling med kosmetisk akupunktur er ikke en quick-fix løsning.  

Ønsker du et hurtigt resultat skal du vælge botox eller restylane, og JA 

det kan være fristende for du får resultatet med det samme. Men det 

er stadig gift og kemikalier der sprøjtets ind i huden og har vi på den 
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lange bane set hvad det gør ved ansigtet, min mening er at det tror jeg 

ikke. 

Nålene i kosmetisk akupunktur kan fjerne blokeringer som står i vejen 

for at få tingene til at flyde. Grunden til at kosmetisk akupunktur er så 

effektiv er at det påvirker blodcirkulationen (stagnation er ifølge 

kinesisk medicin årsag til udvikling af sygdom). Og stagnationer får dig 

til at se ældre ud før tid. 

 

Bivirkninger ved kosmetisk akupunktur 

Ved kosmetisk akupunktur er der som regel ingen bivirkninger.  

Men de kan blive utilpasse, få kvalme, hovedpine, reagere 

følelsesmæssigt. 

Men du kan risikere at lave mikroblødninger af blodkar, hvilket resultere i  

Blåmærker. Det sker bare engang i mellem. 

HUSK altid at oplyse om dette 

Hvis en klient skal til fest – giftes – eller andet hvor de skal tage sig super 

godt ud   

 Så lad være med at lave kosmetisk akupunktur i dagene op til. 
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Kontraindikationer: 

 

• Blødere og blodfortyndende behandling 

• Medicin  

• Ældre svagelige og døende 

• Cancer 

• Gravide 

• Organtransplanterede 

• Botox, restylane  

• Mennesker der er påvirkede af stoffer eller alkohol 

• Betændelse i huden, forkølelsessår, bumser 

• Modermærker 
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Nålene til kosmestisk ansigtsakupunktur 
Kosmetisk akupunktur skal være så smertefri og behagelig som 

overhovedet muligt. Derfor bruges de fineste akupunktur nåle med 

siliconebelægning. 

 

    Grøn: str. 0,14 x 15 mm 

Rød:   str. 0,16 x 30 mm 

Lilla:   str. 0,25 x 30 mm 

Lilla:   str. O,25 x 40 mm 

Samt intradermal nåle 

Nålene kan bestilles hos: www.acucare.dk 

http://www.acucare.dk/
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Her ses en person som har fået sat nåle mod poser 

over og under øjnene. 

 

For rigtig mange er en behandling med kosmetisk ansigtsakupunktur så 

behagelig og afslappende at de falder i en let søvn.  
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Hvordan og hvor nålene sættes i ansigtet 

 

Frontalis  

GB 14 

I linje med øje æble 

1 cun over øjenbryn 

God til løft af og 

udglatning af pande, samt 

løft af øjenbryn 

  

 

 

 

                                                                                   Obicularis oculi 

                                                                                    GB 1  

                                                                                    Ringmuskel omkring øjet 

                                                                                    Rynker omkring øjet,                                      

n                                                                                  kragetæer. 

                                                                                    Løft af øjenlåg 

                                                                                    På yderside af knogle 

obs                                                                              obs blodåre 
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 Zygomaticus major 

Ty 18 

God til at løfte 

hængekinder, rynker 

(det brede smil) 

Lige under ydre 

øjenkant og lige linje 

udfra næsens 

underkant 

 

 

 

Rissorius 

MA 4 

Løfter det brede 

smil 

Løfter 

hængemule 

Ved siden af 

munden mod 

øret 
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Platyma 

MA 5 

Hals og underkæbe 

God til opstramning  

Lige over kæbekant mod øret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ren 24 

Centerlinje på kroppens 

front 

God til flow af energi 
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 Ekstra nåle til bekymringslinjer i panden 

 

                                                                  Procesus og corrugator 

                                                                  God til lodrette rynker, virker meget   

                                                                   Afslappende  

                                                           

 

 

                                                

 

Ekstra nåle til linjer omkring munden 

 

                                                                                Obligularis orbis 

                                                              Rynker omkring munden og  

                                                                                Løft af læber. 
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Hvordan formidler jeg kosmetisk akupuktur til mine 

klienter: 

Mennesker skal altid mødes der hvor de er. Forklar behandlingen ud fra 

simple og positive vendinger, som klienten kan forstå. 

Lov ikke at du kan fjerne alle linjer, furer og rynker. MEN at du kan gøre en 

synlig forskel til det bedre.  

Forklar virkningen af de lokale ansigtsnåle ud fra de fordele som der er ved 

kosmetisk ansigtsakupunktur. 

 

Behandlingsinterval: 

Det optimale behandlingsinterval for en hurtig og blivende virkning er 1 – 

2 gange ugentlig i 2 uger. 

Derefter 1 gang om ugen i 2 uger. 

Derefter 1 gang hver 14. dag i en måned.  

Tilsidst 1 gang om måneden i 2 måneder. 

Forebyggende behandling en gang hver 6 – 8 uge. 

HUSK altid at tage udgangspunkt i klientens udsagn og oplevelser af 

behandlingen. 

Vær positiv i din tilgang til det resultat der kommer. 

HUSK at din energi styrker og øger klientens selvtillid og glædesfølelse og 

glade klinter gør dig gladere. 
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Behandlingsprocedure: 

• Skriv journal 

• Respekter altid klientens ønske og håb 

• Vurdering af ansigtet 

• Planlægning af akupressur og kosmetisk ansigtsakupunktur 

• Start med af afrens ansigtet med  skintonic 

• Apressur af dele af ansigtet eller hele ansigtet, aftal med klienten 

(kan udelades og kun nåle) 

• Kosmetisk ansigtsakupunktur  

• Vær forsigtig når nålene fjernes  

• Afslut med ansigtscreme inden klienten forlader klinikken 

• Bed klienten og at drikke rigeligt vand efter behandlingen 

• Betragt ansigtet sammen med klienten og resultatet af 

behandlingen 

• Sørg sor at planlægge behandlingsforløbet med klienten 

• Husk at tage før og efter billeder 

 

Kosmetisk ansigtsakupunktur skal være en behagliglig og rar oplevelse 

uden smerte. Sørg altid for at lejre klienten godt, og hele tiden forberede 

dem på hvad der skal ske – dette fremme at de føler sig trygge og i gode 

hænder. Når man er tryg slapper man bedre af og får det optimale ud af 

behandlingen. 
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Fremgangsmåde: 
 

1. Afrens med skintonic 

2. Nålen tages ud af pakningen 

3. Placer tuben hvor du ønsker at stikke 

4. Stik lodret/eller i ca. 30 graders vinkel 

5. Giv et hurtigt fast tryk. Hold en finger og støt nålen 

6. Sæt nålen i  

7. Nålene sidder ca. 20 minutter 

8. Fjernes i en hurtig bevægelse (vær opmærksom på eventuel 

mikroblødning). 

9. Brugte nåle skal i en nålecontainer (pas på ikke at stikke dig selv på 

en brugt nål). 

10. Nålene er engangs nåle. 

 

Nålereaktion: 
 

• Følelsen af aktivitet i det nålede område 

• Følelsen af opstramning 

• Spænding af området hvor nålen sidder 

• Lethed i vævet 

• Tunghed i vævet 

• Ro og afslapning  

• Varme 

• Kulde 
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Ansigtsakupressur: 

Akupressur går ud på at lægge et tryk på bestemte punkter i ansigtet ved 

hjælp af fingerspidserne. 

Metoden stammer fra Asien og har været en integreret del af TCM 

(traditionel kinesiks akupunktur) i mere end 5000 år.  

Fra et østligt synspunkt menes stimulering af bestemte punkter at kunne 

hjælpe til at skabe balance i vores livskraft-energi, noget som nok ikke kan 

måles, men bestemt kan føles og mærkes af klienten. Når energien 

strømmer og vi føler os på toppen, i både krop og sind, føler vi os rolige.  

Effekten af akupressur er afslapning, smertereduktion, muskelafspænding 

og bedre blodcirkulation, hvilket øger optagelsen af næringsstoffer og ilt i 

vævet samt udskillelsen af affaldsstoffer. 

Set med forskønnelsesbriller, virker akupressuren ved at afspænde 

ansigtsmusklerne, og at vi derved er mindre tilbøjelige til at f.eks. rynke 

panden eller trække øjnene sammen. 

Afslapning af ansigtet medvirker til at vi slipper mentale spændinger, som 

kan have mange negative følger for dit udseende og ansigtshudens 

sundhed. 

Når vi er stressede, viser denne belastning sig i vores ansigtsmuskler, som 

dybe linjer og rynker. Afslapning er essentielt. 

Vores ansigtsudtryk og mimik afspejler ofte hvad vi føler. 



21 
 

Klare øjne: 

Programmet er lavet til at gøre øjnene mere klare og mindre irriterede og 

åbne dem. 

Tillige virker akupressuren på øjenomgivelserne, og giver lethed, fjerne 

hævelser og skaber en sundere og mere frisk kulør omkring øjnene. Ved at 

det øger tilførslen af blod og energi. 

Programmet laves 1 gang om dagen. Hvert punkt masseres/trykkes på i ca. 

1 minut. 

Veksel mellem tryk og blid massage. 
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B1: Ved næseroden I øjes inderkant 

B2: lige under øjenbryn og ved næse 

Yuyao: midt på øjenbrynet i en lille fordybning 

GB 1: øjes yderkant 

GB 14: I panden, 1 cun over øjenbryn,  

GB 7: Ved øret, i linje med gb 1, øjes yderkant 

Ma 2: Under øjet 

Kan suppleres med akupressur af hårgrænsen 
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Ansigts-energi løft: 

Programmet løfter energien i ansigtet. 

Det afspænder spændte muskler og stimulerer slappe og trætte muskler. 

Det giver en smukkere glød i ansigtet, samt giver ansigtet mere energi. 

Programmet laves 1 gang om dagen. Hvert punkt masseres/trykkes på i ca. 

1 minut. 

Veksel mellem tryk og blid massage. 
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Jiancheng Jiang (under underlæben) 

Ekstra mave 5 ( fra mundvigen og ned til kæben) 

Ma 6: kæbenlinje og i linje fra øjet yderkant  

Co 20: ved siden af næsen 

Ma 3: fra næsen og udad i linje fra øjenæblet 

Ty 18: fra næsen og udad i linje med yderkant af øjet. 

Ren 24: midt på hagen 

 

Nåle på fødder og hænder 

Supplement til kosmetisk ansigtsakupunktur og akupressur 

Vi kan også supplere vores behandling med punkter på hænder og fødder. 

Akupunktørne sætter nåle ellers kan der gives akupressur på punkter 1-3 

minutter pr. punkt. 

L 2     : mellem storetå og 2. tå lige over svømmehuden 

Virker beroligende, afslappende og tilfører glæde 

 

M 44 : mellem 2. og 3 tå lige over svømmehuden 

Stimulere omsætning af væske, blod og næring til hage, kinder og under 

øjnene. 

 

GB 43: Mellem 4. og 5. tå lige over svømmehuden 
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Udfylder furer og linjer i tinding og pande. 

 

 

Hånd: 

Co 4: midt mellem tommel og pegefinger på det højeste punkt af musklen 

når fingrene er samlet.  

God til f. eks. Grå og livløs hud. Løfter energi til ansigtet.  

Sj 2: mellem ringfinger og lillefinger, lige over svømmehuden. 

Udfylder og tilfører væske til kinder og kindbensområde. 
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Kosmetisk ansigtsakupunktur er for alle, i alle aldre, men 

jo før du starter jo bedre. 
 


