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دیواری سبز
درخانه
ایــن روزهــا ایجــاد تغییراتــی مــدرن و
شخصیســازی دکوراســیون منــزل بســیار رایج
شده است .اگر شما هم از عالقه مندان به گل و
گیاه هســتید ،حتماً ایده یک دیوار پوشیده شده
از گیاهــان را جالــب و جــذاب خواهیــد یافــت.
چنیــن فضایــی جذابیت بصری بســیار ویژهای
دارد ،اما قبل از اقدام به ساخت چنین دیواری،
بایــد محدودیتهــا و نــکات مهمــی را مدنظر
داشته باشــید که در ادامه مطلب به آنها اشاره
خواهیم کرد.
بــا توجه به فضــا طراحی کنید :فرامــوش نکنید
داشــتن یــک دیوار شــیک و مــدرن نباید شــما
را از توجــه بــه نیازهــای گیاهان غافــل کند .اگر
دیواری که انتخــاب کرده اید به اندازه کافی نور
نمیگیرد ،بهتر است دیوار دیگری را برگزینید.

آیاکراتینکردنبررشدموهاتأثیردارد؟

این کار بر ســرعت رشد مو هیچ تأثیری ندارد،
همچنــان موهایــی که از ریشــه رشــد میکنند
بافت طبیعی خود را خواهند داشت.

مراقبتازموهابعدازکراتینکردنشاملچه
مواردیاست؟

اغلب انواع کراتین باید برای  24تا  48ساعت
روی ســر بماننــد .بعــد از کراتیــن شــدن مــو
بایــد از شــامپوهای فاقد ســولفات و نرمکننده
اســتفاده کــرد .بــرای موهــای بســیار خشــک
اســتفاده از ماســک مــو نیــز توصیــه میشــود.
برخــی از انواع مو ممکن اســت بر اثــر کراتین
شــدن تغییر رنگ دهنــد .بنابراین رنگ کردن
موهــا را پــس از کراتینــه شــدن بایــد انجــام
داد.
بــرای کراتینــه کــردن مــو الزم اســت موهــا را
در قســمتهای ریــز با اتــو صاف کرد تــا بر اثر
حــرارت جــذب آن توســط مــو صــورت گیــرد.
مطمئن شــوید درجــه حرارت اتو بــا نوع موی
شــما سازگار است .برای موهای هایالیت شده
و کمــی آســیب دیده بایــد از کمتریــن حرارت
ممکن استفاده کرد.

همچنیــن اگــر این دیــوار در معرض مســتقیم
سیســتم خنککننــده یــا گرمکننده اســت ،باید
در انتخــاب گیاهــان دقــت بــه عمــل آوریــد .با
توجــه به میــزان نور و رطوبت موجــود در فضا،
گیاهانــی کــه در این شــرایط خــوب میمانند را
انتخاب کنید.
گیاهان صحیح را انتخاب کنید :تلفیق گیاهانی
کــه برای ماندگاری و رشــد به شــرایط متفاوتی
نیــاز دارنــد پــروژه شــما را بــا شکســت مواجــه
میکنــد .گیاهــان باید هــم میزان مشــابهی نور
و دمــا و هــم برنامــه مشــابهی بــرای آب دادن
داشته باشند.
فضای بین گیاهان را در نظر بگیرید :دیوار شــما
یــک دیــوار زنــده اســت ،بنابراین رشــد خواهد
کــرد .هنگام جا گذاشــتن بــرای گیاهــان به این

نکتــه دقــت کنیــد .چیدمــان بایــد بــه گونــهای
باشــد که تا حداقل یکسال نیاز به تغییر گیاهان
نداشته باشید.
شــخصیت خودتــان را در نظــر بگیریــد :اگــر
میخواهیــد در منزلتــان یــک دیوار پوشــیده از
گیاهان داشــته باشــید ،مهم اســت که در هفته
حداقل دو تا ســه ســاعت به آن رسیدگی کنید.
از طــرف دیگر اگــر میخواهید همــه گیاهانتان
به یک اندازه ســرحال و ســالم باشند ،این ایده
احتماالً برای شــما چندان مناســب نیســت .به
هر حال این گیاهان ممکن است آسیب ببینند
و عــوض کردن یــا حتی مراقبــت دائمی از آنها
چندان آسان نیست.
سیســتم آبرســانی طراحــی کنید :ایــن بخش
بیشــتر بر عهده طراح داخلی اســت که به شما

چرا روش کوتاه کردن ناخنها
مهم است؟

چــه ناخن هایتــان را خودتــان کوتاه کنیــد ،چه این
کار را در آرایشــگاهها انجام دهیــد ،روش ناصحیح
کوتاه کردن ناخن احتمال بــروز عفونت را افزایش
میدهد .هر چند این کاری ســاده به نظر میرســد،
اما متخصصان پوســت توصیههای مهمی در این
زمینه دارند .بنابراین الزم است بدانیم هنگام کوتاه
کــردن و رســیدگی به ناخنهــا ،رعایت چــه نکاتی
کامالً ضروری اســت .اصلیترین و مهمترین نکته
هنگام رســیدگی به ناخنها ،عدم کندن پوسته دور
ناخــن در محل اتصال آن به انگشــتان اســت .این
کار باعث میشود باکتریها بسیار آسانتر به ریشه
ناخن برسند و بدین ترتیب احتمال ابتال به عفونت
باال میرود .نحوه شــروع و پایان گرفتن ناخنها نیز
اهمیــت دارد .قبل از آنکــه ناخنها را بگیرید ،ابتدا
بــرای دقایقــی انگشــتان را در آب ولرم قــرار دهید
تــا ناخنهــا نــرم و منعطف شــوند .بدیــن ترتیب
رسیدگی به آنها نیز آسانتر خواهد بود.
بهتــر اســت همیشــه ناخنهــا را صــاف بگیریــد.
ایجاد قوســی کوچک در ناخنهای دست مشکلی

ایجــاد نمیکنــد .اما اگــر ناخنهای پــا را بهصورت
گــرد بگیریــد ،احتمــال رویــش ناخن در گوشــت پا
را افزایــش میدهید .همچنین ،کوتاه نگه داشــتن
ناخنهــا همــواره از جانــب متخصصــان پوســت
توصیــه میشــود .ناخنهــای کوتــاه راحتتر تمیز
میشوند و سالمتر میمانند.
نکتــ ه دیگــری که کمتــر مورد توجــه قــرار میگیرد،
تمیــز کــردن وســایل مربــوط بــه رســیدگی بــه
ناخــن هاســت .ناخنگیــر ،قیچــی ،ســوهان و هــر
وســیلهای که برای رســیدگی بــه ناخنها اســتفاده
میکنید باید ماهی یک بار اســتریلیزه شــوند .برای
این کار تنها به مقداری آب و الکل نیاز دارید.
بــرای ســوهان کشــیدن ناخنهــا ،فرامــوش نکنید
ســوهان را تنها در یک جهت حرکت دهید .این کار
هــم لبه ناخنهــا را صافتــر و نرمتــر میکند ،هم
در ســالم و قوی نگه داشــتن بافت کلی ناخن مؤثر
اســت .پــس از کوتــاه کردن ،تمیــز کردن و ســوهان
زدن ناخنها ،الزم اســت به دستان و ناخن هایتان
مرطوبکنندهبزنید.
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در ایــن امر مشــاوره میدهد .این در حالیســت
که ترجیح دهید یک سیستم آبرسانی مدوالر
و حرفهای در داخل سازه وجود داشته باشد که
دیده نشود.
در انتخــاب بســتر و اتصــاالت دقــت کنیــد :در
انتخاب زمینه دیــوار و جزئیات کل پروژه مانند
اتصــاالت باید مســأله زیبایــی و هماهنگی آنها
بــا محیط خانــه را در نظــر بگیرید .برای بســتر
اتصــال گیاهــان ،راههــای متفاوتی وجــود دارد
کــه در انتخــاب بیــن آنهــا بایــد گیاهــان و نــوع
ریشــه و رویــش آنهــا را نیــز در نظــر گرفــت .به
خاطر داشــته باشــید اگر میخواهیــد گلدانها
را دســتی آب دهیــد ،نصب آنهــا در ارتفاع باال
بــه معنی نیاز داشــتن به یک نردبــان در طول
هفته است!

