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گلنوشنصیری

حقیقت این اســت که برای اکثــر افراد صبح زود
بیــدار شــدن کار ســختی اســت .اما جالب اســت
بدانیــد فضــای اتــاق خوابتــان میتوانــد انــرژی
صبحگاهــی شــما را افزایــش دهــد .اســتفاده از
رنگ ،تزئینات صحیح و رعایت نکاتی ساده این
تغییر را برای شما میسر خواهد ساخت.
انتخــاب رنــگ ســیاه بــرای اتاقهــای کوچــک
احتماالً ایده خوبی به نظر نمیرســد .اما درست
بر عکس ،اتاقی کوچک که پنجرهاش نیز کوچک
است وقتی به رنگ مشکی درآید ظاهری جذاب
و تأثیرگذار پیدا میکند .نکته کلیدی آن است که
در انتخاب مبلمان و وسایل تزئینی و نورپردازی،
بایــد از رنگهــای کامــاً متضــاد اســتفاده کنید.
همچنیــن اســتفاده از گیاهــان طبیعــی در ایــن
محیط بسیار توصیه میشود.
راه دیگر ،انتخاب یک تم رنگی و تمرکز بر آن است.
بــه طــور مثــال تمــام دیوارها و وســایل را بــه رنگی
مالیم یا رنگ مورد عالقهتان درآورید و در انتخاب
ملحفه و روبالشــی و تمــام عناصر دیگر ،حتی قاب
آویختــه به دیوار ،بــه تم رنگیتــان متعهد بمانید.
چنین فضایی بسیار آرام بخش و دلپذیر است.
برای اتاق کودکان ،استفاده از سه رنگ اصلی ایده
خوبی است ،چرا که بدین ترتیب فضایی مناسب
ی مختلف خواهید داشت و الزم
برای ردههای سن 
نیست اتاق فرزندانتان را مرتب رنگ کنید.
اگــر دوســت ندارید رنــگ دیوارها فضــای اتاق را
بیش از حد تحت تأثیر قرار دهد ،یک تکه از اتاق
را رنگ کنیــد .راههای مختلفی برای پیاده کردن

این ایده وجود دارد .توجه کنید در وســایلتان نیز
حضور همان رنگ رعایت شده باشد.
رنگ زرد رنگی پرانرژی است .یکی از توصیههای
طراحــان داخلــی ،رنــگ کــردن ســقف در طرح
راه راه به رنگ زرد است که به محض بیدار شدن
فرد را با انرژی بصری زیادی روبهرو میکند.

اســتفاده از کاغذهــای دیــواری پــر طــرح و نــگار
نیــز ایــده خوبــی بــرای ایجــاد فضایی پــر انرژی
اســت .فراموش نکنید ،اســتفاده از کاغذ دیواری
شــلوغ بــدان معنی نیســت که ســایر لــوازم باید
حتماً طرحهایی ساده داشــته باشند .استفاده از
رو تختــی طــرح دار و گلدانهای پــر نقش و نگار

جنب و جوش بصری را افزایش میدهد.
یکی از جدیدترین رویکردها در دکوراسیون اتاق،
اســتفاده از تابلوهــای بــزرگ بــا نقــوش انتزاعی
اســت .آنچه اتاق را جذاب و پرانرژی خواهد کرد،
هماهنگ کردن رنگ وسایل و اجزا ،مانند پردهها
یا رو تختیها با رنگهای موجود در تابلو است.

زیـبـایـی

 5دلیل بروز شوره
که ارتباطی با
خشکی سر ندارند

برخالف باور رایج ،خشــکی پوســت سر از عوامل
ایجــاد شــوره نیســت .شــوره در واقــع بــه خاطــر
رشــد بیــش از حد نوعی قارچ کــه بهطور طبیعی
در پوســت ســر وجــود دارد روی میدهــد .ایــن
قــارچ از چربــی پوســت ســر تغذیــه میکنــد .بــه
همیــن علت اســت کــه افــرادی که پوســتهای

چــرب دارند معموالً بیشــتر در معــرض ابتال به
شــور ه هســتند .بنابراین دلیــل اول ایجاد شــوره،
حساسیت به قارچ طبیعی موجود در پوست سر
اســت .شورههای غیرشــدید اغلب با درمانهای
خانگی یا اســتفاده از شامپوی ضد شوره برطرف
میشوند.

شوره سازها
یکی دیگر از دالیل ابتال به شــوره ،استرس زیاد است .در
واقع اســترس هر مشکل پوستی را تشــدید میکند ،چرا
که سیســتم دفاعی بدن را تضعیف میکند .استرس به
طــور ویــژه در افرادی که شــوره همراه با خــارش دارند از
دالیل مهمی به شــمار میرود و خاراندن ســر وضعیت
را بدتر میکند .جای دادن برنامههای آرام بخش مانند
تمرینــات یــوگا و تمرکــز بر تنفس بــه این افــراد توصیه
میشود.
بسیاری معتقدند شستن زیاد موها باعث شوره میشود.
امــا نباید فراموش کنیــم که دیر به دیر شســتن موها به
معنی چربتر شــدن پوست سر اســت که ممکن است
دقیقاً بســتر الزم برای شیوع شوره را مهیا کند .در شامپو
کردن و شســتن موها بســیار دقت کنیــد .چنانچه مقدار
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کمــی شــامپو نیــز بر موهــا بمانــد ،احتمــال بروز شــوره
افزایش پیدا میکند.
تغذیه شــما در وضعیت شــوره ســرتان نیز مؤثر اســت.
مصــرف مواد غذایی سرشــار از چربیهای اشــباع شــده
باعث میشــود غدد چربی ســاز پوســت فعالتر شــوند
و در نتیجه میزان شــوره افزایــش یابد .همچنین کمبود
ویتامین ب ممکن اســت مشکل شــوره را وخیمتر کند.
متخصصان انواع مغزها ،زیتون ،موز ،برنج ،تخم مرغ و
جو پرک شده را برای بهبود توصیه میکنند.
اســتفاده بیش از حد از انواع اســپری ،موس و ژل مو نیز
باعث میشــود پوســت ســر چربی بیشــتری تولید کند.
ســعی کنید تا حد امکان اســتفاده از چنین محصوالتی
برای حالت بخشیدن به موها را کاهش دهید.

