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رنگهای مناسب برای خانههای نقلی
بعضــی از افــراد وقتــی در آپارتمــان کوچکی ســاکن
میشــوند هنــگام چیدمــان وســایل مــدام بــه ایــن
فکــر میکننــد کــه با انتخــاب عناصــر دکوراســیونی و
رنگهــای نا مناســب فضــا را کوچکتر نشــان ندهند.

مبلمانچرمیفقطمخصوصپولدارهانیست!
استفاده از مبلمانهایی با روکش چرم خانه
شما را کمی لوکستر نشان میدهد و اگر کمی سلیقه
به خرج دهید ،آپارتمان شــما بــه یک مکان الکچری
زیبایــی تبدیــل میشــود .شــاید فکــر کنیــد کــه خرید
مبلمان چرمــی فقط مخصوص پولدارهاســت ،چرا
که نسبت به روکش پارچهای قیمت باالتری دارد .اما
نکته اینجاســت که روکش پارچهای بعد از چند سال
نیاز به تعویض دارد اما چرم میتواند تا سالیان سال
عمر کند؛ از اینرو در طوالنی مدت انتخاب مقرون به
صرفه تری اســت .به این ترتیب افراد طبقه متوســط
هــم میتواننــد بــا خریــد چرمهــا تــا چندین ســال از
تعویض مبلمان معاف شــوند و یک ســرمایهگذاری
دکوراســیونی داشــته باشــند .بــا وجود ایــن بعضی از
طراحــان معتقدند کــه قیمت باالی چرم نســبت به
پارچــه یک عامل محدودکننده اســت و جزو معایب
آن به شمار میرود.

از رنگهای گرم نترسید
بعضی از افراد فکر میکنند که استفاده از رنگهای روشن و سفید
به بزرگ دیده شــدن فضا کمک میکند .این باور درســت است اما خودتان را
محدود نکنید و از انتخاب رنگهای گرم نترســید .میتوانید این رنگها را در
حالتهــای مالیمتر انتخاب کنیــد .بهطور مثال به جای رنــگ زرد پر رنگ ،از
رنگهای برنزی یا کهربایی استفاده کنید .در گوشه و کنار خانه به کمک عناصر
دکوراســیونی گرمای بیشــتری را بــه فضا وارد کنید .یک کوســن قرمــز ،گلدان
کوچک با گلهای تابستانی یا حتی چند جا شمعی با رنگهای زرد و نارنجی
فضای شما را گرم و صمیمی و در عین حال دنج و راحت نشان میدهند.

بــرای پیشــگیری از این مشــکل قوانین زیــادی وجود
دارد .به کمک چند اســتراتژی ساده میتوانید از این
اتفاق رایــج دور بمانید و خانه نقلی زیباتری داشــته
باشید.

یاسی ،رنگ مناسب برای اتاق خواب
بســیاری از طراحــان داخلــی بــر این باور هســتند که بهتر اســت
رنگهایــی آرامــش بخــش را بــرای اتاق خــواب در نظــر بگیریــد .در مورد
اتاقهــای کوچــک اســتفاده از ایــن رنگها اهمیــت بیشــتری دارد .یکی از
رنگهای پیشــنهادی طراحان ،یاســی اســت کــه از ترکیب بنفش و ســفید
ایجاد میشــود .ازآنجا که این رنگ بر پایه سفید است همان حس آرامش
و لطافت را ایجاد میکند .میتوانید در انتخاب رنگ پرده یا رو تختی از این
رنگ کمک بگیرید .یاســی در کنار دیوارهای ســفید یا کرم ترکیب ایده آلی
است که برای فضای کوچک کامالً مناسب به نظر میرسد.

به دریا بزنید و از تجربه رنگهای تازه نترســید .در
این حالــت تنها قانون دکوراســیونی این اســت که
فقــط یک دیوار را رنگ کنید .بهتر اســت این دیوار
نقطــه کانونی خانه و مثالً دیواری باشــد که مقابل
آن تخت خواب یــا کاناپه قرار میگیرد .رنگی را در
نظــر بگیرید کــه جلب توجــه کند ،در ایــن صورت

فقط یک دیوار
در فضاهــای کوچــک دیــوار به چشــم
شــما نزدیکتر اســت ،از اینرو توصیه میشود که
در انتخاب رنگ مناســب بیشــتر دقت کنید .اگر از
رنگ خاصی خوشتان میآید و فکر میکنید شاید
برای آپارتمان کوچک شــما مناســب نیســت ،دل

میبینید که چطور سایر وسایل اتاق ،اشیای هنری
و همینطور نور طبیعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
بــه این ترتیب رنگ مــورد نظر را بخوبی به فضای
دلخواهتان راه میدهید .برای شــروع خوب است.
بعدهــا میتوانید در مــورد رنگآمیــزی یک دیوار
دیگر هم تصمیمگیری کنید.

مصرفژالتین

اسکرابقهوه

وزنههای کتل بل

مصــرف ژالتین مزایای زیــادی دارد :برای رشــد
پوســت ،مــو و ناخــن مفید اســت .باعــث بهبود
عملکــرد مفاصل میشــود .شــل شــدن پوســت
(مثــاً بعــد از زایمــان) را بهبود میدهــد و برای
کاهش سلولیت نیز مفید است.
ژالتین بیشتر از اسیدهای آمینه و پرولین تشکیل
شــده اســت و معمــوالً در رژیم غذایــی معمول
انســانها بــه میــزان زیــاد مصــرف نمیشــود.
بنابراین مصرف جداگانه آنها برای رشد پوست،
مــو و ناخــن و همچنین بهبود عملکرد سیســتم
ایمنی و تعادل وزن مفید اســت .مصرف ژالتین
باعث ایجاد ســلولهای سالم همبندی میشود
و بنابرایــن در تعــادل ایــن بافــت و بافت چربی
کمک میکند و سلولیت را از بین میبرد.

اســکراب قهوه همچنین برای کاهش ســلولیت
مناســب اســت .این ماســاژ و الیهبــرداری باعث
بهبود جریان خون و سیســتم لنفاوی میشــود و
کافئیــن موجود در قهوه نیز اثــرات مفیدی برای
کاهش سلولیت دارد.
یک چهارم پیمانه پودر قهوه ،ســه قاشــق شکر
ســفید یا قهــوهای و دو تا ســه قاشــق غذاخوری
روغــن نارگیل ذوب شــده را با هم مخلوط کنید
تــا حالت خمیــری بگیــرد (ممکن اســت بر اثر
ســرد شدن کمی سفت شــود) برای چند دقیقه
پوســت را با آن به آرامی ماســاژ دهید و پوســت
را بشــویید .ایــن کار را میتوانید دو یا ســه بار در
هفته انجام دهید .بعــد از چند هفته نتیجه آن
را خواهید دید.

کتــل بلهــا از محبــوب تریــن وســایل تمرینات ورزشــی و
بدنســازی اســت .ایــن کار وزنــه برای لگــن ،ران ،باســن و
عضالت شــکمی مفید اســت .اســتفاده از این وزنه جریان
خون را بهبود میبخشــد و برای عضلهســازی و ســوزاندن
چربــی مفید اســت کــه هــر دو ایــن مکانیزمهــا در کاهش
سلولیت اثر دارند.

تعادلهورمونی

بســیاری از متخصصین معتقدند که هورمونها نقش
مهمــی در ایجاد ســلولیت پوســتی دارند .پــس اگر فکر
میکنید مشــکالت هورمونــی دارید بهتر اســت نه تنها
بــرای از بین بردن ســلولیت ،بلکه برای ســامت کامل
جســمی و روحی خود به یک متخصص مراجعه کنید
تا بتواند عدم هماهنگی هورمونی شما را از بین ببرد.

ماساژمایوفاسیال

ســلولیت معمــوالً در نیام ســطحی الیه بافت همبنــدی زیر
پوســت که شــامل ســلولهای چربی اســت به وجــود میآید.
بعضی از درمانهای ســلولیت شــامل ماســاژی است که این
الیه را همگنتر میکند .اگر به این نوع ماساژ دسترسی ندارید
میتوانید از غلتکهای فومی برای ماساژ عمقی استفاده کنید.

11

