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اتاق خواب ،فضایی شــخصی اســت که بســیاری از
مــا زمان زیادی را در آن میگذرانیم .چیدمان اتاق
خوابها با توجه به تغییر سبک زندگی ،آپارتمانی
شــدن منازل و در بســیاری از موارد کوچکتر شدن
اتاق خوابها سبکی جدید در نحوه دکوراسیون آن
به همراه داشــته اســت .اما طراحــان داخلی برای
اتــاق خوابهــای آپارتمانی شــهرهای مــدرن چه
المانهایی را المانهای اصلی میدانند؟
فــرش و قالیچه :هرچند بســیاری ممکن اســت برای
فضایــی مدرن به فرش و قالیچــه فکر نکنند ،اما این
المان تأثیر بســیار زیادی بر کل فضــا دارد .میتوانید
آن را زیر تختتان انداخته یا در قســمتی مرکزیتر از
اتاق قرار دهید .چنانچــه در اتاق خواب میز مطالعه
یا فضایی کوچک برای کار دارید ،اســتفاده از فرش یا
گلیمی کوچک در این قسمت ایده بسیار خوبی است
که این فضا را از سایر قسمتهای اتاق جدا میکند و
شخصیتی مستقل و با انسجام به آن میبخشد.

خیــــار

خیــار دارای خاصیــت مرطــوب کنندگــی و
ضــد التهاب اســت و بــرای برطرف کــردن آثار
ناشــی از موهای زیرپوســتی بســیار مؤثر است.
همچنیــن ویتامیــن ســی موجــود در خیــار بــه
بهبــود در خارش پوســت کمک میکنــد .چند
تکــه خیــار را بــرای نیــم ســاعت در یخچــال
بگذاریــد تــا کامــاً خنک شــوند و در طــول روز
مرتــب روی قســمت آســیب دیــده بمالیــد.
همچنیــن میتوانید نصف یک خیار را له کرده
و با یکســوم لیوان شــیر مخلوط کنید تا شکل
پــوره ماننــدی به خود بگیــرد .آن را در یخچال
بگذارید تا خنک شــود .یک تکــه پنبه را به این
ترکیب آغشــته کنیــد و روزی دوبــار روی محل
آسیب دیده بمالید.

چیدمانویژه
اتاق خواب
تختخــواب :المان بســیار مهم دیگــر تخت خواب
شما اســت .انواع مختلف تختخواب در بازار وجود
دارند ،اما شــما باید با توجه به شــخصیت و سلیقه
خــود از میــان آنها انتخاب کنیــد .تختهای چوبی
تأثیــر بصــری شــگرفی در اتــاق دارند .ســبکهای
جدیدتــر نیز برای افــرادی کــه میخواهند ظاهری
مــدرن و کمــی ســردتر بــه اتــاق ببخشــند انتخاب
مناسبی است.

اتومــان :مبــل اتومــان در واقع یک صندلــی بدون
پشــتی کوچــک و بــا ارتفــاع کــم اســت کــه در انواع
طرحها و شــکلها وجــود دارنــد .روی آنها میتوان
نشســت ،وســایل را قرار داد یا تنها برای استراحت
پاهــا از آنهــا اســتفاده کــرد .انــواع کوســنی آن ایــن
روزها بســیار رایج شــدهاند .قرار دادن این المان در
اتاق خــواب ظاهری بســیار امروزی و شــیک به آن
میبخشد.

چند راهکار خانگی برای برطرف کردن
موهای زیر پوستی

در شماره گذشته توضیح دادیم که موهای زیر پوستی به چه علت ایجاد میشوند و چه تأثیراتی بر پوست میگذارند.
همچنین چندین راهکار خانگی با استفاده از نمک ،جوش شیرین و آسپیرین را به شما معرفی کردیم .در این شماره
نیز به ادامه این مطلب پرداخته و راهکارهای ساده دیگری را برای برطرف کردن این مشکل توضیح خواهیم داد.

چای کیسهای سیاه

سرکه سیب

چای ســیاه حاوی تانیک اسید است که قرمزی و
تورم پوست را از بین میبرد .چای کیسهای را در
آب گرم گذاشــته تا نرم شــود ،ســپس آن را برای
دو الی سه دقیقه روی قسمت مورد نظر بمالید.
این کار را میتوانید روزی دوبار انجام دهید تا به
نتیجه دلخواهتان برسید.

ســرکه ســیب برای کاهش تورم و امکان عفونت
بســیار مؤثــر اســت .کافی اســت کمی پنبــه را به
ســرکه ســیب آغشــته کنیــد و بــه پوســت بمالید
و بگذاریــد کامــل جــذب شــود ،ســپس ناحیه را
بــا آب ولــرم بشــویید .ایــن کار را روزی دو بــار
تکرار کنید.
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میز پاتختــی :از توجه بــه انتخــاب پاتختیها غافل
نشــوید ،ایــن المــان تأثیــر بصــری زیــادی دارد.
اگــر میخواهیــد ظاهــری مدرن بــه اتــاق خوابتان
بدهیــد اســتفاده از میزهــای ســاده و ســبکتر و
تنالیتههــای طالیــی در آن گزینــه مناســبی اســت.
بــرای تزئیــن آن چراغهــا شــیک ،گلــدان کوچــک
و ســاده و شــمع و ظــروف کریســتالی توصیــه
میشود.

اسکراب شکر

اسکراب شــکر از رایجترین انواع اسکرابهای
خانگــی اســت کــه بــرای از بین بــردن موهای
زیرپوســتی نیــز مناســب اســت .این اســکراب
باعث میشــود از پوســت الیهبــرداری صورت
گیــرد و موهــای زیرپوســتی در بیاینــد .ایــن
اســکراب ،پوســت شــما را بســیار نــرم نیــز
میکنــد .یــک فنجــان شــکر را بــا یــک و نیــم
فنجــان روغــن زیتــون ترکیــب کنیــد .مقــدار
کمــی از آن را بــر ناحیــه مورد نظــر در حرکات
دایرهای بمالید و ســپس با آب ولرم بشــویید.
ایــن کار را یک یــا دوبار در هفتــه انجام دهید.
اضافــی اســکراب را میتــوان براحتــی در
ظرفــی در دار بــرای مصارف آینــده نگهداری
کرد.

چنانچه
روشهای
گفته شده مؤثر
واقع نشدند و
بخصوص اگر
موی زیرپوستی
دچار عفونت
شده است
حتماً به
پزشک
مراجعه کنید.

