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نکات
دکوراسیونی
ویژه مادران
باردار
آناهیتا درودیان

یکــی از دغدغههــای مــادران در دوران بارداری
انتخاب دکوراسیون مناسب برای اتاق نوزاد است
تا خودشــان و میهمان تــازه در این بخش جدید
خانه احســاس آرامش و راحتی بیشــتری داشته
باشــند .در صورتی که جزو مادران باردار هســتید
و بــزودی عضــو جدیــدی بــه خانه شــما اضافه
میشــود قبل از اینکه برای خریــد لوازم ضروری
تصمیم جدی بگیرید چند نکته دکوراسیونی در
مــورد اتاق نوزاد را بدانید تا با توجه به این نکات
مهم از خریدهای اشــتباهی پرهیز کنید و وسایل
مناسبی را به اتاق نوزاد راه دهید.
تختی برای خودتان در نظر بگیرید
هنگام تصمیمگیری در مورد چیدمان اتاق نوزاد
قبل از اینکه همه فضا را با کمد و وسایل مختلف
پــر کنیــد به فکر این باشــید که بعــد از تولد نوزاد
چطور میتوانید آرامش بیشــتری داشته باشید.
یک پیشــنهاد این اســت که در کنار تخــت نوزاد،
تخت ســاده یا کاناپهای که قابلیت تبدیل شــدن
بــه تخــت را دارد بــرای خودتان در نظــر بگیرید.
ایــن تدبیر در زمان مراقبت شــبانه از نــوزاد یا در
مواقع بیماری او بسیار کارآمد خواهد بود .عالوه
بر این ســطح بســیار مناســبی را برای قــرار دادن

لباسهای شســته شــده کودک و تا کردن آنها در
اختیارتــان قرار می دهــد ،در صورتــی که کودک
بزرگتــری در خانــه داریــد او میتوانــد گاهــی از
این تخت اســتفاده کند و زمانی که شــما در حال
مراقبت از نوزاد هستید کودک بزرگتر احساس
دور افتادگی نمیکند.
وسایل با دوامی تهیه کنید
تــا قبل از به دنیا آمدن کودک احتماالً نمیدانید
که قرار است کدام بخش از اتاق او بیشتر نامرتب
و کثیــف شــود .از ایــنرو بــه دنبال خرید وســایل
ت و شــو باشــید .بهتر اســت
بــا دوام و قابل شســ 
کــف اتــاق نــوزاد کفپوشهــای چوبی بــا کیفیتی
داشــته باشــد و روی آن یــک فرش نــرم و راحت
قرار گیــرد ،اما در صورتی کــه تعویض کفپوش و
خرید لمینیتهایی با کیفیت برایتان گران تمام
مــی شــود میتوانید تمام کــف اتــاق را با موکت
ت و شو باشد.
مرغوبی بپوشانید که قابلیت شس 
کالسیک باشید
اســتفاده از کاغذهــای دیــواری یــا طرحهــای
گرافیکــی بــزرگ کــه روی دیوار میچســبند یک
راه بســیار خوب جهت اضافه کردن اشــکال زیبا
بــه اتــاق نــوزادان اســت .در صورتــی کــه از کاغذ

دیواریهایی با طرحهای کالسیک استفاده کنید
و روی دیــوار طاقچههایی پر از اســباب بازی قرار
دهیــد ایــن طراحــی داخلــی تــا چند ســال برای
نوزاد شــما ماندگار اســت و الزم نیست با بزرگ
شدن کودک به سرعت به فکر تغییر دکوراسیون
باشید.
قرمز ممنوع است
نــوزادان در ابتــدای تولــد در سراســر اتاقــی کــه
برایشــان در نظر گرفتهاید فقط رنگهای ســیاه،
ت و جــو میکننــد .با
ســفید و خاکســتری را جســ 
رشــد ســلولهای بینایی آنهــا رنگ قرمــز را هم

تشــخیص میدهند .بــا وجود این رنــگ قرمز را
بــه دکوراســیون اتاق نــوزاد راه ندهید؛ چــرا که او
فقــط میتواند ایــن رنگ را تشــخیص دهد و اگر
بیشتر وســایل اتاق قرمز باشند دچار سردرگمی
میشود .استفاده از رنگهای مالیم تر مانند آبی
آســمانی ،ســبز کمرنــگ و صورتــی انتخابهای
مناسبی برای دکوراسیون اتاق کودک هستند و با
چشمهای کودک سازگاری بیشتری دارند.
آثار هنری خالقان ه ایجاد کنید
اگــر میخواهیــد در دکوراســیون اتــاق کــودک
قابهــای ارزان قیمتــی داشــته باشــید و در

زیـبـایـی

مادهای غنی از آنتیاکسیدانها

معجزه قهوه برای پوست

قهوه نوشــیدنی محبوب قرن است .هیچ چیز مثل نوشیدن یک فنجان قهوه
با کیفیــت و مطلوب در طــول روز حال آدمها را خــوش نمیکند .برای همین
است که در محلی که زندگی میکنید چندین و چند قهوه فروشی در دسترس
شماســت .قهوه بســیار پرخاصیت اســت و هــر روز آدمهای بیشــتری به این
نوشــیدنی گرایش پیــدا میکنند .امروزه با قهوه انواع و اقســام نوشــیدنیها و
دسرهاتهیهمیشود.خواص جادویی نوشیدنیقهوه اگر متعادل آن رامصرف
کنید بســیار بیشــتر از ضررهای آن اســت .مصرف محدود قهوه برای سالمتی
و رفع برخی از بیماریها مفید اســت .بنابراین خوب اســت بدانید قهوه فقط
یک خوراکی ســاده یا یک ســبک زندگی یا عادت فرهنگی نیست .قهوه فقط
برای رفع خســتگی مؤثر نیست .اکنون قهوه بهعنوان دارو و همچنین مادهای
مغذی و مؤثر در محصوالت آرایشی و بهداشتی نیز به کار میرود .اگر بخواهیم
در مورد مزایای قهوه صحبت کنیم باید از فهرست بلند باالیی استفاده کنیم.
نوشــیدنی قهوه همانطور که برای رفع خســتگی و احســاس انرژی بیشــتر در
طول روز مفید است برای ســامت پوست هم اهمیت دارد .به عبارتی قهوه
نوشیدنی پوست هم هســت .بدون شک پوست از شــما به خاطر نوشیدن و
استفاده از قهوه بسیار تشکر خواهد کرد و شما اثرات آن را خواهید دید:
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محیــط زندگی شــما مملــو از رادیکالهای آزاد
اســت کــه اثــرات منفــیاش را روی پوســت بــه
ســرعت نشــان میدهد .قهوه مــادهای طبیعی
برای مقاومت در برابر رادیکالهای آزاد اســت.
یک مطالعه نشان دادهاست که دانههای قهوه
میتوانند مانند یک سالح در برابر رادیکالهای
آزاد عمل کنند و از پوست محافظت کنند.

مقاوم در برابر اشعه خورشید

اشعه خورشید عامل اصلی بسیاری از مشکالت
و بیماریهای پوســتی اســت .کافئین مانند یک
محافظ در برابر اشعه «یو وی» است .بر اساس
یافتههای یک پژوهش ،کافئین موجود در قهوه
میتواند آســیبهای یووی را مهار کند .کافئین
همچنین در مهار سرطان پوست مؤثر است.

افزایش گردش خون

قهــوه گــردش خــون را افزایــش میدهــد .ایــن
کار بــه داشــتن پوســتی با نشــاط و ســالم کمک
میکنــد .بــا افزایش گردش خون بافت پوســت
شما خشک نمیشود و کمتر دچار تورم پوست
میشــوید .شــما همچنین میتوانید با استفاده

