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گلنوشنصیری

در چیدمــان داخلی خانه ،اســتفاده از انواع گل و
گیاهــان طبیعی تأثیری شــگرف و بینظیر دارد.
امــا مراقبــت از گیاهــان طبیعــی نیز کار ســختی
اســت کــه ممکــن اســت بــرای بســیاری ممکن
نباشد .بنابراین بسیاری از افراد ترجیح میدهند
از گلهــای مصنوعی برای تزئین خانه اســتفاده
کننــد .در ادامــه این مطلب چند راهکار به شــما
ارائــه خواهیم داد تا گلهــای مصنوعی ظاهری
طبیعیتر داشــته باشند و محیط خانه به فضای
سرزنده پر از گیاهان طبیعی نزدیکتر شود.
توجــه به محــل قــرار گرفتن گلهــای مصنوعی
بســیار اهمیــت دارد .همانطــور کــه گلهــای
طبیعی را در گوشــهای تاریک و بــه دور از آفتاب
نباید گذاشــت ،قرار دادن گلهــای مصنوعی در
کنــار پنجره یا بخش نورگیرتــری از اتاق میتواند
احســاس طبیعی بودن بیشــتری القا کند .نکته
دیگر ارتفاع قرار دادن آنهاست .احتماالً گلهای
طبیعــی را در ارتفاعــی که قابل دسترســی برای
آب دادن و مراقبــت باشــند میگذارید ،پس اگر
گلهــای مصنوعــی را در جایــی با ارتفــاع زیاد یا
دسترسی سخت قرار دهید ،مصنوعی بودن آنها
بیشتر به نظر میآید.
تلفیــق انــواع گلهــا و برگهــای مصنوعــی نیز
ایده بســیار خوبی اســت .دقیقاً همانطور که در
طبیعــت گل و گیاهــان متنوع در کنــار هم دیده
میشــوند ،میتوانیــد بــا ظرافت طبــع ،ترکیبی
از انــواع گلهــا و برگهــای مصنوعــی را در یک
گلدان جای دهید.
بــه هنگام خرید گل مصنوعــی نیز باید به نکاتی
توجه کنید .الزم است بافت و جنس آن به بافت
و جنــس طبیعــی گل نزدیــک باشــد .همچنین
تهیــه مدلهــای بــا کیفیتتــر باعــث میشــوند
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احتمال از بین رفتن ،پریدن رنگ ،خشک شدن
پالستیک یا هر آسیب دیگری که مصنوعی بودن
گل را نمایان میسازد کاهش یابد.

گلهــای مصنوعــی نیــز مراقبــت میخواهنــد!
چنانچــه روی گلهــای مصنوعــی گــرد و خــاک
بشــیند ،جلوه آنها به طــرز بارزی کم میشــود و

مصنوعی بودن آنها بشدت به چشم میآید.
انتخــاب گلدان صحیــح نیز مورد مهــم دیگری
اســت کــه بایــد بــا دقــت صــورت گیــرد .تصــور
کنیــد اگــر گل یا گیــاه طبیعــی بــود ،آن را در چه
نــوع گلدانــی قــرار میدادیــد .مثــاً گلدانهایی
بــا پوشــش کنــف بــرای گیاهان اســتوایی بســیار
رایــج انــد .کاکتوسهــای کوچــک معمــوالً در
گلدانهــای ســرامیکی متناســب با ابعــاد آن به
فــروش میرســند و دســتهای از گلهــای متنوع
میتواند در گلدانی طرح دار روی میز قرار بگیرد.
بنابرایــن گلــدان انتخابــی شــما باید بــه گونهای
هماهنــگ با گلــدان رایج برای نــوع طبیعی آن
گیــاه باشــد تا هــم از مصنوعــی بــودن ظاهر آن
بکاهــد ،هــم تأثیر بصری و هماهنگــی الزم را در
محیط داشته باشد.

زیـبـایـی
انتخــاب شــامپوی چرب :ممکن اســت شــامپوی مورد اســتفاده برای شــما زیادی چرب باشــد.
دقیقتر بگوییم ،ممکن اســت شــامپو روغنهای طبیعی داشته باشــد که با موهای شما سازگار
نباشــند .شــامپوهایی که بر پایه روغن نارگیل ساخته شدهاند بیشتر احتمال ایجاد این مشکل را
دارند.
تلفیــق اشــتباه شــامپو و نــرم کننده:
ممکــن اســت ترکیــب شــامپو و
نرمکننــده مــورد اســتفادهتان برای
موهای شــما زیادی ســنگین باشــد.
در صورتیکــه موها بســیار چرب
بنابرایــن الزم اســت نرمکننــدهای
باشــند ،یکبار شــامپو کردن کافی
ســبکتر و ضعیفتــر انتخاب کنید.
نیســت .در واقع با بار اول شــامپو
اگر احساس میکنید نرمکنندههای
زدن بــه موها کثیفیها از ســطح
ضعیــف موهایتــان را به قــدر کافی
مو برداشته میشــود ،اما بار دوم
نــرم و لطیــف نمیکنند ،شــامپویی
است که شــامپو میتواند پوست
ضعیفتــر انتخــاب کنیــد و به جای
سر را تمیز کند.
نرمکننده ماسک مو بزنید.

تنها یک بار شامپو کردن:

چرا بعد از حمام کردن
موها هنوز چرب
به نظر میرسند؟

اغلــب افــراد موهایشــان را هــر روز نمیشــویند.
شســت و شــوی کامــل موهــا و اســتفاده از نرمکننــده
پروســه زمانبری اســت .بنابراین ،هنگامی که وقتی را
صــرف آن کردهایــد اما هنوز موهایتــان چرب به نظر
میرسد ،احساس خوبی نخواهید داشت .اینکه بعد
از حمام کردن موها هنوز چرب باشند چندان منطقی
به نظر نمیآید ،اما اتفاق نادری اســت .امروز به شما
خواهیم گفت علت این اتفاق چه میتواند باشد.

اســتفاده از شــامپوی نامناسب :بســیاری از شــامپوهای موجود در بازار دارای ترکیبات شــیمیایی سنگینی
هســتند که باعث میشــوند پوست سر به آنها واکنش نشان داده و برای حفظ تعادل میزان چربی موجود
در پوست ،چربی بیشتری تولید کند .بنابراین سعی کنید تا حد امکان از شامپوهای طبیعی استفاده کنید.
تغذیــه نامناســب :بســیاری از مواقع مشــکالت بواســطه تغذیه پیــش میآیند .به مــواد غذایی
مصرفیتان دقت کنید و عواملی که ممکن اســت باعث بســته شــدن و آســیب به منافذ پوست
شــوند را بیابیــد .بــرای بســیاری از افراد مواد لبنــی چنان تأثیــری دارند .بنابراین بــرای دو هفته
مصرف آنها را کم یا متوقف کنید تا ببینید تأثیرش بر چربی موهایتان چگونه است.
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