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تزئینشومینه
برای فصل بهار

باشد و عمر کوتاهشان شما را مجبور کند به دفعات
هزینهای بابت خرید گل پرداخت کنید .راهکار مؤثر
اســتفاده از انواع برگها و گیاهان برگی است که در
آب برای مدتی طوالنی دوام میآورند و نشانههای
سبزی و نشاط بهار را نیز به همراه دارند .گلدانهای
شفاف به روشنتر شدن فضا کمک خواهد کرد.
برای دکور کردن ســطح باالی شــومینه الزم اســت
یــک عنصر بــا وزن بصــری ســنگین وجود داشــته
باشــد که توجههــا را به خود جلب کنــد .این عنصر
میتواند حلقه گل که پیشــتر پیشــنهاد شده است،
یــا یک آینــه بزرگ و جــذاب ،تعدادی قــاب بزرگ
نقاشی یا عکس و یا هر المان تزئینی دیگری که در
فضا اغتشاش بصری ایجاد نکند .اینکه المانهای
تزئینی بهصورت متقارن قرار بگیرند یا نه ،به سلیقه
شما بستگی دارد.
همانطــور کــه گفته شــد ،در هر صورت نیــاز به یک
عنصــر اصلی تزئینی مرکزی ماننــد قاب تصویری
یا آینــهای زیبــا خواهید داشــت .اما اگر ســلیقهتان
بــه چیدمانهای شــلوغ و رهاتــر نزدیکتر اســت،
میتوانیــد انــواع گلدانهــا بــا طرحهــا و رنگهای
مختلــف را بــا انواع گلهــا و برگها و گیاهــان روی
شومینه قرار دهید .به هر حال در نظر داشته باشید
اغتشاش بصری اتفاق ناخوشایندی در دکوراسیون
است ،المانهای تزئینی شما در عین گوناگونی باید
در کنار هم بهصورت یک کل هماهنگ و منســجم
به نظر برسند.

با گرم شــدن هوا ،شــومینه دیگر کاربــردی نخواهد
داشــت اما در واقع یک فضای مناسب برای ایجاد
چیدمانــی زیباســت .وقــت آن رســیده اســت کــه
تزئینات پاییزی و زمستانی شومینه را کنار بگذاریم و
این فضا را به نقطه جلب توجه بصری برای القای
حس بهاری تبدیل کنیم.
حلقههای گل انتخاب بســیار مناســبی برای تزئین
باالی شــومینهاند ،چــرا که براحتی میتــوان گلها
و برگهــا و عناصــر تزئینی آن را بــا توجه به فصل
تغییر داد .در فصل بهــار از گلها و برگهای زیبا و
رنگارنگ اســتفاده کنید .اگر دوســت دارید شومینه
همچنــان احســاس گرما القــا کند ،شــمعهایی در
ارتفاعهای مختلف در این قسمت قرار دهید.
یــک ایده جالــب ،بویژه بــرای شــومینههایی که در
اتاقی کوچک قرار دارند ،قرار دادن یک قاب پنجره
قدیمــی روی شــومینه اســت .ســپس گلدانهایــی
از گل را مقابــل آن بچینیــد .گذاشــتن قــاب پنجره
باعث میشود احســاس دلبازی و عمق بهصورت
ناخودآگاه به ذهن شما القا شود.
نگهداریازگلهایطبیعیممکناستکارسختی

قسمت دوم

اکسیژنرسانی
با مواد طبیعی

در شــماره قبل به توضیحاتی درباره اکســیژن درمانی
بهعنــوان یکــی از روشهــای رایــج بــرای مراقبــت از
پوست و میزان تأثیر آن پرداختیم .همانطور که گفته
شد اکسیژنرسانی به پوست توسط دستگاه با توجه به
هزینه باال و تأثیر کمرنگ آن چندان توصیه نمیشود.
حال به بررســی ســایر محصــوالت اکسیژنرســانی به
پوست خواهیم پرداخت.
محصوالت مراقبت از پوست حاوی اکسیژن
ابتــدا باید بگوییــم هیچ کرم یا لوســیونی نمیتواند
حــاوی اکســیژن باشــد زیــرا ایــن عنصر بــه صورت
گاز وجــود دارد .اما میتوان ســایر ترکیبــات موجود
در فرمــول کــرم را اکســیژنه کــرد .امــا در ایــن مــورد
نیــز همانند اکسیژنرســانی با دســتگاه ،وعدههایی
چــون جوانتر شــدن پوســت از طریق مصــرف این
محصــوالت پشــتوانه تحقیقاتــی و اثبــات شــدهای
ندارد .بهطور کلی افزایش میزان اکسیژن در پوست
وقتــی تأثیــر قابل مالحظــهای میگذارد که پوســت
منبع کافی دریافت اکسیژن را نداشته باشد.
هیدروژن پراکساید
بــه هیچ وجه گول محصوالتــی را که ادعا میکنند

«فواید اکسیژن» یا سفید کردن پوست را با داشتن
هیــدروژن پروکســاید در ترکیبات خــود به ارمغان
میآورنــد ،نخوریــد! هیــدروژن پروکســاید ممکن
اســت در برخــی کرمهــا و پمادهــای مخصــوص
بهبود جای زخم اســتفاده شــود ،امــا به هیچ وجه
گزینه مناســبی برای اســتفاده معمــول و روزمره و
در ســطح وســیعی از پوست نیســت .چراکه ماده،

در واقع باعث اکســید شدن اجزای تشکیل دهنده
بافت پوســت میشــود و به همین دلیل اســترس
زیادی بر پوســت وارد کرده و ممکن اســت پوست
فرد را دچار التهاب یا پیری زودرس کند.
راهکارهای جلوگیری از پیر شدن پوست
به جــای خرید محصوالتی که حاوی اکســیژناند،
بهدنبــال محصوالتــی باشــید کــه دارای
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آنتیاکســیدانها هســتند .دقیقــاً همانطــور کــه
میوههای پوســت گرفته شــده در معرض اکسیژن
برای زمان طوالنی تیره و فاســد (و درواقع اکسید)
میشــود ،فرآینــد مشــابهی در بافت پوســت روی
میدهــد ،پــس بهتــر اســت بــرای جــوان مانــدن
پوســت ،حفظ پیگمنتهای رنگی آن ،شــادابی و
حفــظ رطوبت و بافتی یکدســت و شــفاف از آنتی
اکسیدانها استفاده کنید.
سوپراکسیاد دیسموتاز
نــام دیگــری کــه ممکــن اســت در ترکیبــات کــرم
و لوســیونها ببینیــد« ،ســوپر اکســاید دیســموتاز»
اســت .ایــن ترکیــب در واقــع یــک آنزیــم و نوعی
آنتی اکسیدان قوی است که بهطور طبیعی نیز در
پوست موجود است .این ماده برای حفظ سالمت
پوست و جلوگیری از استرس وارده به علت اکسید
شدن بسیار مهم است و تأثیرات آن در مطالعات
اثبات شــده اســت .بنابراین اســتفاده از محصولی
حــاوی ایــن ترکیــب در برنامــه روزانــه مراقبت از
پوست بسیار توصیه میشود.
در آخــر ،اگــر بهدنبــال منابــع طبیعــی
آنتی اکســیدانها هستید ،چای ســبز ،عصاره انبه،
آلوئــه ورا ،روغــن بادام و روغن جوجوبا را به شــما
توصیه میکنیم.

