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دکوراسیون
با الگوی
شش ضلعی
در دنیــای دکوراســیون داخلــی ،انواع ترندهــای رنگ و
طرح وجود دارند که تنها برای مدتی کوتاه مورد استفاده
قرار میگیرند .اما برخی دیگر ،مانند استفاده از اشکال
هندســی در شــکلهای متنوع در دکوراســیون ،همواره
مــورد توجــه دکوراتورها هســتند و در انــواع مختلف در
طول زمان استفاده میشــوند .اخیراً ،استفاده از الگوی
هندسی شش ضلعی منتظم بسیار زیاد در دکوراسیون
داخلــی دیده میشــود .از انواع وســایل گرفتــه تا طرح
روی پارچههــا ،این موخرترین ترند در زمینه اســتفاده
از اشکال هندسی است .در ادامه این مطلب چند ایده
برای به کار بردن چنین الگویی در دکوراسیون منزل به
شما معرفی خواهیم کرد.
کاغذ دیواری با طرح شــش ضلعی :اســتفاده از کاغذ
دیــواری کــه طــرح آن پوشــیده از  6ضلعیهــای کنار
هــم قرار گرفته اســت بــه خودی خــود جاذبه بصری
بســیار باالیی دارد .ترکیب آن با نورپردازی مناســب و
رنگ سقف هماهنگ ،فضایی بسیار منحصر به فرد
ایجــاد میکند .چنین طرحی برای فضاهای کوچک،
مثالً دفتر کار خانگی یا یکی از اتاقها مناسبتر است
چرا که در فضای بزرگتر ممکن است در کنار عناصر،
اغتشاش بصری ایجاد کند.
سینی  6ضلعی :استفاده از سینیهای لبه دار تزئینی و
شیک روی میز اتاق نشیمن روشی بسیار رایج ،شیک
و کاربــردی برای مرتب نگه داشــتن فضــای روی میز
اســت .تهیه یک ســینی بزرگ یا ســینیهایی با ابعاد
مختلف در شــکل شــش ضلعــی یکــی از روشهای
ساده استفاده از این ترند در فضای خانه است.

درمانهایخانگی
آســپیرین :آســپرین حــاوی سالیســیلیک اســید
اســت که بــه الیهبــرداری کمک میکند .عســل نیز
دارای ترکیباتی است که برای مرطوب کردن پوست
و بهبود پوســت مناسب است .همچنین عسل یک
ضد باکتری قوی طبیعی اســت .ســه قــرص بدون
روکش آســپیرین را با یک قاشق چایخوری عسل و
یک یا یک و نیم قاشق چایخوری آب ترکیب کنید.

موهایی که زیر پوست رشد میکنند ،در هر نقطه
از بدن که باشــند اغلب دردســری ناخواستهاند.
چنانچه به آنها رســیدگی نشــود ،عــاوه بر ظاهر
نازیبــا ،احســاس ناراحتــی و همچنیــن خطــر
عفونــت و بــه جا مانــدن لک روی پوســت وجود
دارد .بنابراین امروز میخواهیم روشهای ساده
را بــا مــوادی کــه براحتــی در خانه دارید به شــما
معرفی کنیم تا این مشکل برای همیشه برطرف
شود.

میز شش ضلعی :میتوان یک قدم فراتر رفت و در
صورت تمایل میز اتاق نشیمن ،یا میزهای کوچکی
که ممکن است در هر نقطه از منزل قرار داده شوند
را به شــکل شش ضلعی تهیه کرد .نکته قابل توجه
این اســت که چنانچه سطح میز شما دارای خطوط
و نقوشــی باشــد که تأکید بر ســاختار هندســی میز را
بیشــتر میکنــد ،جذابیــت و قدرت بصری بیشــتری
خواهد داشت.
کتابخانه شــش ضلعــی :این روزهــا بســیاری از افراد
ترجیح میدهند به جای محصوالت کالسیک و رایج
در بازار ،لوازم خانه خود را بر اســاس سلیقه شخصی
ســفارش دهنــد .اگــر بــ ه دنبــال کتابخانه یــا فضایی
دکوراتیــو بــرای کار کــردن روی ســطح دیوار هســتید،
الگوی  6ضلعی پویایی زیادی به فضا خواهد بخشید.

این خمیر را روی پوســت گذاشته و پس از  10دقیقه
با آب گرم بشــویید .این کار را دو تا ســه بار در هفته
انجام دهید.
جــوش شــیرین :جــوش شــیرین خاصیــت
ضــد تــورم دارد و قرمــزی و خــارش ناشــی از
موهای زیرپوســتی را نیز کم میکند .یک قاشــق
غذاخوری جوش شیرین را در یک لیوان آب حل
کنیــد .یک تکه پنبــه را در این محلــول زده ،روی
ناحیه مورد نظر بمالید و پس از پنج دقیقه با آب

ســرد بشویید .این کار را دو تا سه بار در روز انجام
دهیــد .همچنین میتوانید از ترکیب یک قاشــق
غذاخوری جوش شــیرین ،یک قاشق غذاخوری
آب و مقــداری اوت میل له شــده اســکرابی تهیه
کنیــد و برای پنج دقیقــه روی پوســت بگذارید و
ســپس با آب ولرم بشــویید .این کار را حداکثر دو
بار در روز انجام دهید.
نمــک :نمــک یک الیــه بــردار قوی اســت که
گردش خون را نیــز افزایش میدهد و به کاهش

برای موهای
زیر پوستی
چه باید کرد؟!
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تورم کمک میکند .یک و نیم قاشــق چایخوری
نمــک را در یــک لیــوان آب ولرم حــل کنید .یک
تکــه پنبــه را بــه این محلــول آغشــته کــرده و به
ســطح مــورد نظر بمالیــد .پس از چنــد دقیقه با
آب خالــی ناحیــه را تمیــز کنید .ایــن کار را دو بار
در روز تکرار کنید .دقت داشته باشید ،اگر پوست
شــما به ایــن روش واکنش داد و دچــار قرمزی و
خارش یا ســوزش شــد ،اســتفاده از این راهکار را
متوقف کنید.

علتایجادموهایزیرپوستی
هنگامی که مو شــروع بــه رویش میکند ممکن
اســت بــه جــای آنکه به ســمت ســطح پوســت
باشــد ،در جهــت خــاف آن بروید .افــرادی که
موهــای فــر دارنــد اغلب بیشــتر با این مشــکل
روبــهرو میشــوند .همچنین اگر ســطح پوســت
شــما پر از ســلولهای مرده باشــد ،امکان وقوع
ایــن اتفــاق بیشــتر اســت .پــس از الیهبــرداری
غافل نشوید.

