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اتــاق نشــیمن خانه فضایی اســت که اغلــب زمان
جمعهــای خانوادگــی در آن ســپری میشــود و از
قسمتهای اصلی هر خانه به شمار میرود و نحوه
دکوراســیون آن بســیار به چشــم میآید .به همین
دلیل اســتفاده از مبل صحیــح در این فضا اهمیت
زیادی دارد .زیبایی و راحتی باید هر دو در این فضا
به یک اندازه وجود داشــته باشند .امروز شما را با 5
مدل مبل آشــنا میکنیم که در طراحی دکوراسیون
داخلــی بســیار مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد چرا
کــه هویــت بصری قــوی دارنــد .اگر به فکــر خرید و
چیدمان مبل برای اتاق نشیمن هستید این مطلب
به شما بسیار کمک خواهد کرد.
ســبک مبلهایــی کــه اواســط دهــه  50میــادی به
بــازار آمدند ،همچنان هواداران بســیار دارند و یکی
از ماندگارترین ســبکها به شــمار میروند .با تهیه
مبلی به این سبک ،انتخاب و چیدمان سایر وسایل
اتاق نشــیمن نیــز راحتتر میشــود چــرا که حس
و هــوای غالــب را مبــل برایتــان ایجاد کرده اســت.
ایــن مبلهــا اغلــب ارتفــاع کمــی دارنــد ،پایههای
آنهــا چوبی و کمــی زاویه دارنــد .در برخی نمونهها
مبــل دارای لبههــای گرد بــه جای زوایای هندســی
اســت .پارچههای مــات برای روکــش این نوع مبل
جترند.
رای 
مبلهــای صنعتــی مبلهایــی چرمــی و اغلــب در
ابعــاد بزرگ و حجیم هســتند که فریــم فلزی آنها

ظاهری بســیار صنعتی به آن میبخشد .این مدل
مبل بســیار فراگیر شده است و فضایی لوکس پدید
مــیآورد .این مبل بــا میز چوبی بــا پایههای فلزی
همخوانی بسیاری دارد.
مبلهای بوهمین بخشــی از دکوراســیون بوهمین
اســت که قصد ایجاد فضایی آرام و ســاحلی مانند
دارد .ایــن مبلهــا در انــواع مختلــف وجــود دارند،
معموالً از آنها در رنگهــای جذاب و با پارچههای

مخملی اســتفاده میشود .این ســبک دکوراسیون
اســتفاده از طــرح و نقش و نگارهای فــراوان و غنی
را الزم دارد .همچنیــن عناصــر تزئینــی چوبــی،
ســفالی ،بافتنی و غیــره برای همراهی بــا این مبل
بترند.
مناس 
مبلهایی به سبک معاصر وجود دارند که ظاهری
بســیار شیک و لوکس به فضا میدهند .این مبلها
اغلــب از بیــان بصری بســیار باالیــی برخوردارند و

فضا را بســیار شبیه تصاویر خانههایی مجلل جلوه
میدهند .انواع شــکلها و طرحهای آن با جزئیات
طالیی یا نقرهای در بازار موجود اســت .اســتفاده از
میزهایی با پایه طالیی و نقرهای و ســطح شیشهای
یا کرومی با این مبلها بیشتر توصیه میشود.
در نهایــت ،بــه هنــگام انتخــاب مبــل بایــد در نظر
داشــته باشــید کدام یک از سبکهای معرفی شده
به شخصیت شما نزدیکتر است.

زیـبـایـی

زردچوبه
سفید کننده دندان ها!

هر چند زردچوبه به خاطر برجا گذاشــتن لکهای
زرد روی انواع ســطوح معروف است ،اما مادهای
مؤثــر برای ســفید کردن دنــدان های زرد اســت!
زردچوبــه بــرای دندانهای حســاس و حتی درد
دندان نیز مناســب اســت چرا که دارای ترکیبات
ضدتورم ،ضد درد و آنتی بیوتیکی است .در ادامه
این مطلب به شما میگوییم چطور میتوانید به
کمــک زردچوبه ،جــوش شــیرین و روغن نارگیل
ترکیبــی برای ســفید کــردن دندانها تهیــه کنید.
جوش شیرین حاوی ســدیم بیکربنات است که

برای از بین بردن لکههای روی دندان مؤثر است.
همچنیــن ایــن مــاده باعث میشــود اســیدهای
تولید شــده بواســطه باکتریها خنثی شوند و این
امر به برداشته شدن پالک اضافی روی دندانها
که موجــب از بین رفتن دندان و بیماریهای لثه
میشــود کمک میکنــد .روغن نارگیــل نیز برای
ســامت دهــان و دنــدان بســیار مهم اســت و در
از بیــن بــردن باکتریهــا ،بیماریهای لثــه ،بوی
بــد دهان و حساســیت دندانها مؤثر اســت .این
روغن دندانها را سفیدتر و براقتر میکند.

بــرای تهیــه خمیــر ســفید کننــده ،چهــار قاشــق
غــذا خوری پودر زردچوبه را با دو قاشــق چایخوری
جوش شــیرین ترکیــب کنید .ســپس دو و نیم تا 3
قاشــق غذا خوری روغن نارگیل به آن اضافه کنید.
آنهــا را خــوب مخلوط کنید تا شــکلی منســجم به
خــود بگیرد .دو قاشــق چایخــوری از ایــن ترکیب را
روی مســواک خــود بگذارید و دندانهــا را به آرامی
بــرای یک تا دو دقیقه مســواک بزنید .ســپس یک
قاشــق چایخوری روغن نارگیــل را برای یک دقیقه
در دهــان بچرخانیــد و بعد از آن دهــان و دندانها
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را آب بشــویید .ایــن کار را چند بــار در هفته برای دو
هفتــه اول انجام دهید ،اما از هفتههای بعدی تنها
یک تا دو بار در هفته انجام دهید .این ترکیب باعث
میشــود مسواکتان رنگ زردی به خود بگیرد ،پس
بهتر اســت مســواکی جداگانه برای این کار داشــته
باشید .در صورتی که پوست اطراف دهان به خاطر
تماس با زردچوبه زرد شــد ،یک تکه پنبه را به شیر
آغشــته کنید و برای  5دقیقه روی پوست بگذارید و
سپس صورت را بشویید .اضافی این ترکیب را باید
در یخچال نگهداری کنید.

