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Ansigtsløft
- på den naturlige måde

Ansigtet er ens personlige visitkort, som det kan være 

fristende at pudse og justere lidt på. Men kan det lade 

sig gøre at holde alderstegn og livsstilslevn for døren 

uden at stige på det kemiske behandlingstog eller 

lægge sig under kirurgens skarpe kniv? Vi har kigget 

nærmere på A.L.T. Ansigtsløftningsteknik, der lover 

ansigtsløft, færre rynker – og ikke mindst en masse af 

den afslapning, der måske kan holde linjer og træthed 

på afstand i første omgang.

A.L.T. handler om skønhed og velvære, 

men kan også medvirke til:

• bedre bidfunktion

• lindring af kæbespændinger

• lindring af migræne og hovedpine

• bedre respons fra andre ved kommunikation

• større velvære

• behandling/forebyggelse af stress

G
lem alt om dyre rynkecremer, indsprøjtninger 
der fylder rynker ud og knive der skærer i din 
hud. Dit ansigt og dit sind løfter sig med en 
fingermassage, hvor der blidt arbejdes helt ind 

i bindevævet. A.L.T. – Ansigtsløftningsteknik er en mas-
sageform, hvor man med særlige blide bindevævsteknik-
ker fjerner ophobet stress fra huden og afspænder alle 
ansigtets 97 muskler. A.L.T. kan gøre huden mere elastisk 
og mildne rynker, mindske poser under øjnene og løsne 
op for kæbespændinger.

NÆNSOM MASSAGE
A.L.T. er en nænsom massage af ansigt, hals og nakke, 
hvor bindevæv og muskler bliver dybdemasseret. Ved at 

stimulere blodcirkulation, afspænde muskler og bindevæv, 
udglattes rynker og ansigtets symmetri genoprettes.

Formålet med A.L.T. er at løfte ansigtet, at skabe større 
symmetri, bedre mimik og dermed gøre ansigtet mere 
elastisk og imødekommende. Oplevelser som sorg, stress, 
angst, irritation, vrede etc. kan efterlade spor og ses i an-
sigtets mimik og respons.

Teorien bag A.L.T. går ud på, at ansigtet afspejler alt det, 
som krop og sind udsættes for i løbet af livet. Oplevelserne 
kan sætte sig som spændinger i ansigtsmuskulaturen. Disse 
spændinger kan medvirke til at ændre den enkeltes følelser.
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A.L.T. forløbet er sammensat af følgende 6 behandlinger, der alle foregår 
ved blid, behagelig massage:

1. Behandling: 
Huden og bindevævet i hele ansigtet løsnes, og der løsnes omkring 
skuldre og hals, kæbespændinger løsnes. Ansigtet får en bedre blod-
gennemstrømning.

2. Behandling: 
Musklerne i den øverste del af ansigtet bearbejdes: Panden, hovedbunden 
og omkring øjnene.

3. Behandling: 
Midten af ansigtet: Rundt om øjnene, på og i næsen, på kinderne og 
omkring munden

4. Behandling: 
Nederste del af ansigtet: Kinderne, munden, kæben og hagen, samt 
overfladen af halsen.

5. Behandling: 
Der gås mere i dybden i halsmuskulaturen, nakken, samt på skuldrene.

6. Behandling: 
Integration af alle behandlingerne, samt gentagelse af de områder, der 
trænger til lidt ekstra.

Behandlingerne følger altid denne bestemte rækkefølge, fordi det sikrer 
at alle muskler bearbejdes lag for lag, så man opnår det bedste resultat.

Nogle få muskler bearbejdes mens man sidder op, men ved størstedelen 
af behandlingerne ligger man afslappet på ryggen på briksen.

Hvad sker der ved de 6 behandlinger 
med A.L.T. Ansigtsløftningsteknik?
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Ni ud af ti gange kan 

ALT-massagen få 

løsnet op for spæn-

dingerne skabt af 

følelser og forkert 

brug af ansigtet.

ANSIGTET SLADRER OM DIT LIV
Sol, røg, søvnmangel, kriser og sorg – det sidder alt sammen lagret i 
ansigtet og fortæller historien om vores liv. Nok finder vi aldrig tilbage 
til vores tidligere ungdom, men de fleste ønsker sig en sund og strålende 
hud – livet igennem.

Og hvem kender ikke til kæbespændinger i forbindelse med travle 
eller anstrengende tider? Eller til de linjer, der kan sætte sig mellem 
øjnene og omkring dem? Nogle kan også have tendens til, at mundvigene 
trækker nedad, eller der sætter sig lodrette linjer omkring munden. 

Derudover oplever mange med tiden, at selve huden kan blive ”løs” 
af flere grunde. Og så er der den klassiske rygerhud, der virker grå og 
livløs pga. manglende ilt og blod til cellerne i huden. 

Men det kan der gøres noget ved – også uden kniv og giftig kemi.
I en A.L.T. behandling arbejdes der med samtlige 97 muskler i an-

sigtet, hovedbund, hals og nakke. Selve det, der sker i huden, er, at 
man stimulerer hudens midterste lag med tryk, der påvirker de mange 
nerveender, der ligger der, og som øger blodtilførslen til cellerne. Det 
medfører en udrensning, en afslapning af huden, en øget vitalisering, 
friskere og glattere udseende hud. Også hængende øjne, spændte øjne 
og kæber bliver både synligt og mærkbart afspændt og udglattet.

For det bedste resultat, hvor man rigtig har mulighed for at komme 
i dybden hele ansigtet rundt, anbefales et behandlingsforløb på seks 
behandlinger.

Motionsøvelser til ansigtet

Hængene øjenlåg
- trætte øjne

Lad strakt tommeltot hvile på kraniekant under øjet, samt 
placer en strakt pegefinger over øjet, under kraniekant, dvs. 
du har øjet mellem de 2 fingre.

Luk øjet og stræk med pegefinger op ad - strækket skal være 
i huden. Hold strækket i ca. 10 sek. Flyt pegefinger lidt, og 
gentag øvelsen. Flyt pegefinger lidt igen og gentag øvelsen. 
Kan udføres 1 – 2 gange om dagen. I starten kan det give lidt 
muskelømhed.

Rynkedannelse om mund /
stram om mund

Massage inde i munden. Placer tommeltot inde i munden 
(mellem tænder og kind/ mundens ringmuskel). Udven-
digt placeres pegefinger (ovenover tommeltot) og du 
masserer nu musklen omkring munden. Ligesom man 
mærker på et stykke stof/tøj.
Man skal ikke tage for hårdt fat.
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Spændte ansigtsmuskler 
kan få dig til at se ældre ud
Har du ømme kæbemuskler, spændte muskler i panden eller omkring øjnene? 

Det kan måske give dig rynker, sorte rande under øjnene og glansløs hud, der alt 

sammen får dit ansigt til at se ældre ud end din egentlige alder. ALT-behandling er 

en blid massageform til ansigtet, der kan fungere som en naturlig pendant til Botox 

eller anti-age-cremer. Bliv klogere på behandlingsformen her.

D
u strækker måske ud efter en løbetur for ikke at få 
ømme muskler eller får din partner til at massere dine 
skuldre, hvis de er ømme efter for mange timer foran 
skærmen. Men hvad med musklerne i dit ansigt? 

Afspænder du dem på samme måde som resten af din krop? 
Og hvad med bindevævet i ansigtet, tænker du over, om det 
er elastisk?

For de flestes vedkommende er svaret: nej og nej. Du ved 
selvfølgelig godt, at ansigtet har muskler ligesom resten af 
kroppen, og at der findes et bindevæv, men det er de færreste, 
der tænker over, hvad konsekvenserne kan være ved at have 
ømme og spændte muskler i ansigtet og et bindevæv, der er 
blevet usmidigt og stift

SPÆNDTE MUSKLER GIVER RYNKER 
OG GLANSLØS HUD
Er dine muskler i ansigtet spændte, kan det give en lang række 
symptomer. Udover direkte smerter og ømhed kan det også 
skabe unødige rynker, og ophobning af affaldsstoffer kan gøre 
huden mat at se på og give sorte rande under øjnene. En slap hud 
uden kulør kan også være et resultat et af ufleksibelt bindevæv 
i ansigtet, der har mistet sin elasticitet.

ALT, også kendt som ansigtsløftningsteknik, er en blid mas-
sageform, der løsner op for spændinger i ansigtet og stimulerer 
bindevævet, hvilket kan afhjælpe aldringstegn og få dig til at se 
sundere og friskere ud.

Metoden er udviklet af Stanley Rosenberg, og behandlingen 
er udviklet som et forløb, hvor en professionel ALT-behandler 
afspænder de 97 muskler, der findes i ansigtet, nakken, halsen 
og øverste del af skuldrene. Stimulering og afspænding af huden 
og bindevævet er også et vigtigt element i behandlingen.

DINE FØLELSER SIDDER I ANSIGTET
Er dine muskler i ansigtet spændte, kan det give en lang række 
symptomer. Ud over direkte smerter og ømhed kan det også 
skabe unødige rynker, og ophobning af affaldsstoffer kan gøre 
huden mat at se på og give sorte rande under øjnene. En slap 
hud uden kulør kan også være et resultat af ufleksibelt bindevæv 
i ansigtet, der har mistet sin elasticitet.

ALT, også kendt som ansigtsløftningsteknik, er en blid mas-
sageform, der løsner op for spændinger i ansigtet og stimulerer 
bindevævet, hvilket kan afhjælpe aldringstegn og få dig til at se 
sundere og friskere ud.

Metoden er udviklet af Stanley Rosenberg, og behandlingen 
er udviklet som et forløb, hvor en professionel ALT-behandler 
afspænder de 97 muskler, der findes i ansigtet, nakken, halsen 
og øverste del af skuldrene. Stimulering og afspænding af huden 
og bindevævet er også et vigtigt element i behandlingen.

DINE FØLELSER SIDDER I ANSIGTET
Der kan være mange årsager til, at du har spændinger i ansiget. 
Det kan for eksempel være, at din bidefunktion ikke er optimal, 
eller at du sidder og spænder, mens du arbejder. Men noget 
de færreste tænker over er, at vores følelser også kommer til 
udtryk i ansigtet og kan skabe spændinger helt uden, at vi er 
klar over det. 

Er du vred, spænder du måske i kæberne, og er du bekymret, 
rynker du pandemusklerne. Selv før du er i stand til at udtrykke 
dine følelser, vil de vise sig i dit ansigt. Bekymringer, stress, 
vrede og alle mulige andre følelsesmæssige tilstande kan derfor 
være med til at skabe spændinger i ansigtet, der igen kan frem-
provokere aldringstegn. 

En ALT-behandler har en dyb forståelse for, hvordan tanker 
og følelser kan påvirke vores ansigt og give spændinger i både 
muskler og bindevæv. Derfor kan man efter en behandling føle 
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sig helt afstresset og let, da også følelsesmæssige ting er blevet bearbejdet 
under behandlingen.

BINDEVÆVET I CENTRUM
Det er ikke kun musklerne, der bliver behandlet ved ALT. Også bindevævet 
får en tur.

Bindevævet er et væv, der ligger imellem vores muskler, nerver og knogler 
og ”binder” det hele sammen. Ved at behandle direkte på bindevævet kan 
man afstresse kroppen på en mere dybdegående måde, end hvis man kun 
fokuserer på musklerne.

Når man behandler bindevævet i ansigtet, giver det et naturligt løft. Det 
kan derfor være et naturligt alternativ til Botox, ansigtsbehandlinger og 
anti-age-cremer og alle mulige andre ting, som ved hjælp af kemi hjælper dig 
med at se yngre ud. Ved at arbejde med ansigtet på en blid og naturlig måde 
kan man – helt uden brug af kemi – få ansigtet til at stråle igen.

Tidligere har der ikke været så meget fokus på bindevævet og dets betyd-
ning for vores velvære, men de senere år er det blevet mere populært. Der 
findes terapeuter, der udelukkende arbejder med bindevævet. Der er nu 
kommet en uddannelse som bindevævsterapeut, hvor man lærer, hvordan 
man kan hjælpe andre med at slippe ophobede spændinger i bindevævet 
både i kroppen og i ansigtet.

Læs mere på: 
www.bindevaevsterapi.dk - www.klinikrosendalen.dk - www.livingposture.dk

Sådan foregår en 
ALT-behandling

En behandling tager omkring 

en time, hvor en ALT-terapeut 

vil behandle hud, muskler og 

bindevæv i ansigt, hals, nakke 

og øverste del af skuldrene med 

lette berøringer og blide massa-

geteknikker. Et fuldt forløb består 

ofte af 6 behandlinger.
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