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نوسازی با
برچسب
کاشی

نقل مکان به منزلی جدید اغلب با ذوق و شوقی
همــراه اســت .امــا اگــر منــزل جدیدتــان نیــاز به
بازسازی داشته باشــد ،احتماالً از میزان جذابیت
ایــن تغییر کاســته خواهد شــد .از فضاهایی که در
بســیاری از خانهها نیاز به بازسازی دارند میتوان
بــه ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانهها اشــاره
کــرد .یکــی از راههــای مقــرون بــه صرفه و آســان
برای ایجاد تغییر ،اســتفاده از برچســب کاشــی و
ســرامیک اســت که هزینه و عملیات بازســازی را
بسیار کاهش میدهد.
برچســب کاشــی و ســرامیک براحتــی میتوانــد
فضای آشــپزخانه یا ســرویس بهداشــتی را کامالً
دگرگون ســازد .بهطــوری که فضای جدید بســیار
زیبــا و متفــاوت از فضــای قدیمی به نظر برســد.
نصب این برچسبها نیز بسیار راحت است .این
برچسبها از جنس نوعی فوم وینیل ضد آباند
کــه در برابر گرما و رطوبت نیز مقاوم اند .ســطوح
صافی مثل سرامیک و کاشی بستر بسیار مناسبی
بــرای اســتفاده از این برچســبها هســتند .کافی
اســت قبل از چســباندن ،بســتر زیرین آن را کمی
تمیز کنید .ســپس آنها را از برگه کاغذیشان جدا
کرده و روی سطح بچسبانید .اما هنگام خرید باید
به اندازه آنها دقت کنید.
وجــود طرحهــا و رنگهــای مختلــف در ایــن
برچســبها ،موقعیتــی اســتثنایی بــرای جلــوه
خالقیــت و ســلیقه شماســت .همچنین ســادگی
استفاده از آن برای افرادی که چندان میانه خوبی
با کارهای تزئینی ندارند ویژگی مهمی است.
این برچســبها اغلب در فاصلــه بین کابینتها
در آشــپزخانه و سرویسهای بهداشــتی استفاده
میشــوند .مواد معدنــی که در ترکیــب آن وجود
دارد پر کردن فاصله بین کاشــی و ســرامیکهای
قدیمی را نیز تضمین میکند.
بــرای کندن این برچســبها ،کافی اســت ســطح
آن را ابتدا کمی به کمک سشوار گرم کنید .سپس
آن را به آرامی از گوشــهها گرفته و از سطح بکنید.
برچســبها اغلب آســیب جدی به سطح زیرین
خود نمیزنند.
آنها را میتوانید در سطوح بسیار بزرگ نیز استفاده
کنیــد .همچنیــن نگــران مانــدگاری آنهــا نباشــید.
چنانچه از آنها با دقت مراقبت کنید ،این برچسبها
تا ماهها با ظاهری عالی ماندگار خواهند بود.

سیر نگه داشتن فرد

آیا روغن نارگیل به کاهش وزن کمک میکند؟

چربیها بهطور کلی فرد را برای مدتی طوالنیتر سیر
نگه میدارند .از این منظر ،روغن نارگیل نیز انتخاب
مناســبی به نظر میآید .تحقیقات نشــان داده است
مصــرف روزانه مقدار کمــی از آن به باال رفتن چربی
خوب (اچ دی ال) خون کمک میکند .اما برای اینکه
روغن نارگیل مانع از گرسنگی در طول روز شود ،باید
روزانــه حداقل  30گرم ،یعنی حــدود دو برابر میزان
مجاز مصرف چربی اشــباع شــده ( 13گرم در روز) از
آن مصرف کرد .این کار کلسترول را باال خواهد برد.

اخیراً مصرف روغن نارگیل به شــکلهای مختلف بســیار رواج یافته اســت.
امــا افــراد کمتــری میداننــد کــه  90درصد چربــی این روغــن از نــوع چربی
اشــباع شــده اســت که باعث افزایش کلســترول و خطر ابتال به بیماریهای
قلبــی میشــود .برخی محققان حتــی معتقدند از آنجایی کــه روغن نارگیل
چربــی بــد (ال دی ال) بــدن را بــاال میبــرد بایــد از مصــرف آن پرهیــز کرد،
امــا برخــی متخصصان تغذیــه معتقدند این مــاده برای کاهش وزن بســیار
مؤثر است.

افزایشمتابولیسم

از بین بردن چربی شکم

چربی روغن نارگیل با چربی روغنهای دیگر مثل روغن زیتون،
روغن کانوال ،روغن آواکادو و روغن دانه سویا ساختاری متفاوت
دارد .این بدان معناســت که پروســه هضم این روغن متفاوت
استودرواقعباگلوکزرقابتمیکندتامنبعاصلیتأمینانرژی
بدن باشــد و بدین ترتیب باعث باال رفتن متابولیسم میشود.
بدیــن ترتیب بدن شــما با مصــرف این روغن کالری بیشــتری
میســوزاند کــه انرژی ســلولهای بــدن را تا  24ســاعت تأمین
میکند.امابرایاینکهروغننارگیلتأثیرچشمگیریدرافزایش
متابولیسم داشته باشد باید روزانه  80گرم از آن را مصرف کرد.
مصرف این حجــم از هیچ نوع روغنی ،بخصــوص روغنهای
سرشارازچربیاشباعشدهبههیچعنوانتوصیهنمیشود.

برخی تحقیقات نشان دادهاند روغن نارگیل برای سوختن چربی ،بویژه چربی
دور شــکم کــه برای بیماریهای قلبی خطرناک اســت مؤثر اســت .در بین دو
گــروه بانوان که بــرای یک ماه روزانــه  40گرم روغن دانه ســویا و روغن نارگیل
مصــرف کــرده بودند ،تنها گروه دوم چربی شــکم را از دســت دادهانــد .با این
حال ،مصرف  40گرم اسید چرب اشباع شده ،کاری بیخطر نیست .بنابراین،
بهتر اســت مصرف زیاد روغن نارگیل برای کاهش وزن را کنار بگذارید و آن را
تنها در  5تا  6درصد کالری مصرفی در روز خود جای دهید.
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