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گلنوشنصیری

می توان گفت بالکن در طراحی اغلب خانهها در نظر
گرفته شده است هر چند بیشتر مواقع این قسمت از
مساحت کمی برخوردار است .در فصل زمستان این
فضا تبدیــل به جایی برای انبار کــردن خوراکیهایی
کــه بایــد در جای خنــک نگهداری شــوند ،میشــود.
همچنین هوای ســرد معموالً باعث میشــود تمایل
چندانــی بــه گذراندن وقــت زیــاد در بالکن نداشــته
باشید .اما با فرا رسیدن فصل بهار وقت آن رسیده که
دستی به سر و روی بالکن خود بکشید و آن را تبدیل
به فضایی زیبا برای لذت بردن از هوای بهاری بکنید.
در این شــماره به شــما ایدههایی را معرفی خواهیم
کــرد کــه در بالکنهای بســیار کوچک هــم قابل اجرا
هســتند .در قدم اول الزم اســت بالکن را کامالً خالی
کنید تا امکان طراحی آن فراهم شود .اگر جایی برای
قرار دادن برخی وســایل ندارید ،مطمئن شوید آنها
به شکلی مرتب ،چیده شده در قفسهها آویزان شده
بــه دیوار قــرار دارند .ب ه صورتی که اغتشــاش بصری

ایجاد نکنند .یکی از سادهترین راههای تغییر فضای
بالکــن ،رنگ کردن دیوارههای آن اســت .در انتخاب
رنگ به سلیقه شخصی و وسایلی که ممکن است در
بالکــن قرار دهید توجه کنید .همچنین آویزان کردن

قابهای تزئینی ،نقاشی و هر المان دکوراتیو دیگری
بر دیوار ،فضایی گرم و دوســت داشتنی و منحصر به
فرد ایجــاد میکند .اگر فضای کافــی دارید ،یک میز
و چند صندلــی در بالکن قرار دهید .اندازه ،ســبک و

تعداد آنها به مســاحت بالکن شما بستگی دارد .اما
در بسیاری از بالکنهای کوچک نیز میتوان تنها یک
صندلی تا شــو قــرار داد .برای صندلیهــا میتوانید
کوســنی قشنگ نیز انتخاب کنید تا در ضمن زیبایی،
راحتــی را نیــز بــرای شــما تضمیــن کنــد .همچنیــن
میتوانیــد پتویی نازک روی صندلیها بیندازید تا در
عصرهــای خنک نیز نشســتن در بالکــن امکان پذیر
شود .بالکن شــما حتماً به چند گلدان احتیاج دارد!
بدیــن ترتیب حال و هوای دل انگیــز بهاری و زیبایی
گل و گیاهان طبیعی را نزد خود خواهید داشت.
از انواع المانهای تزئینی غافل نشــوید .فانوسها،
مجسمهها ،شمع ،چراغهای آویزی و هر نوع وسیله
تزئینی دیگری را که دوست دارید در بالکن بچینید.
یکی از ایدههای جذاب و خاص ،چیدمان بالکن به
سبکی ســنتیتر اســت .برای این کار الزم است کف
بالکن را با گبه یا گلیم بپوشــانید .به جای قرار دادن
میز و صندلی ،کوسنها و سایر وسایل تزئینی را روی
زمیــن بچینیــد .این نــوع فضا خودمانیتــر و گرمتر
است.

زیـبـایـی
اتو مو :اتو مو ،موها را بین دو ســطح فلزی داغ با
حرارتی بسیار باال قرار میدهد .دمای باال باعث
میشود موها ســریعتر خشک شوند و همچنین
احتمال ســوختن مو بیشتر میشود .بنابراین اگر
تصمیــم دارید اتو مو بخرید ،مطمئن شــوید که

برای صاف کردن موها
چه وسیلهای بهتر است؟

موهای کامالً صاف یکی از انتخابهای رایج برای آراستن مو نزد خانم هاست .اما برای صاف کردن موها
انواع محصوالت در بازار موجود است .برای آنکه بتوانید از بین محصوالت موجود بهترین را انتخاب کنید،
الزم است ویژگیهای موهای خود را بشناسید .موهایی که بهطور طبیعی ف ر هستند انواع مختلفی دارند ،از
فــر ریز گرفته تا موهای مجعد .به هر حال برای انــواع آن راهی برای صاف کردن مو وجود دارد و اتوی مو و
انواع برسهای صافکننده مو به کمک شما خواهند آمد .حال به تفاوت بین این محصوالت میپردازیم.

سطح لبههای داخلی از جنس سرامیک باشد تا
میزان آسیب وارده به مو کمتر شود .محصوالت
باکیفیــت معمــوالً دارای ســطح ســرامیکی و
تکنولوژی ایجاد یون هستند که موها را براق کرده
و از وز شــدن و ســوختن مــو جلوگیــری میکنــد.
ســعی کنیــد اتــو مــو را هفتــهای یــک بار بیشــتر
استفاده نکنید.
بــرس صاف مو :این نوع برس در واقع از صفحه
داغ فلــزی بــا شــانههایی بر ســطح آن تشــکیل
شــده تا با شــانه کردن مو ساختار مولکولی موها
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تغییــر کــرده و مــو صــاف شــود .این نــوع برس
برای اســتفاده روی موهای خشک طراحی شده
و عــاوه بر صاف کردن مو ،حجــم و براقیت آن
را نیــز حفظ میکند .اگر موهای شــما ضخامت
متوســط یا کمی دارند ،همچنین اگــر موهایتان
آسیـــــب دیـــــــدهاند،
ایــن بــرس بــرای شــما
مناســبتر اســت .ایــن
برسهــا نیــز اغلــب
دارای ســطحی از جنــس
ســرامیک و تکنولــوژی
ایجاد یون برای جلوگیری
از وز شدن و سوختن موها
هستند.
برسهــای گرد :ایــن برسها برای اســتفاده روی
موهــای نمــدار مناســبترند .ویژگی دیگــر آنها
این اســت که معمــوالً دمای پایین تری نســبت
بــه اتــو و برسهــای صــاف دارنــد و بــه همیــن
دلیــل بــرای موهای نــازک و آســیب دیــده و نیز
اســتفاده روزمــره مناســبترند .ایــن نــوع برس
روی موهــای ضخیم به زمان بیشــتری نیاز دارد
تــا موها را کامالً خشــک کند ،امــا مزیت دیگر آن
امــکان حجم دادن یا مــدل دادن به پایین موها
است.

