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چند پیشنهاد برای ساکنان خانههای کوچک

وقتــی صحبت از دکوراســیون خانههای کوچک به میــان میآید توجه به هر متر مربــع ارزش دارد تا
طراحــی بــه گونهای باشــد تــا فضا کوچک تر دیده نشــود .این پیشــنهادها به شــما کمــک میکند در
چیدمان خانه دقت بیشتری به خرج دهید و در مورد هر متر مربع برنامهریزی دقیقتر داشته باشید.

دکوراسیون را شناور در نظر بگیرید

خانه را خلوت و تمیز نگه دارید

خریــد مبلمانهای یکدســت و ســنگین اشــتباه
بزرگــی اســت که خانــه شــما را کوچــک و گرفته
نشــان میدهــد .بــه جــای آن مبلمــان را در
دوطــرح و رنگ مختلف در نظر بگیرید و آنها را
طــوری بچینید که در خانه شــناور بوده و براحتی
قابلیت جا به جا شدن داشته باشند .بهتر است
مبلهــا به جای اینکــه مســتقیم روی زمین قرار
بگیرند ،پایهدار باشند تا راحت تر جا به جا شوند.
اســتفاده از قفسههای شــناور و چرخدار هم ایده
خوبی اســت تــا در مواقع لزوم بتوانیــد آنها را به
اتاق یا یک گوشه خانه هدایت کنید.

آپارتمانهــای کوچــک بــه دلیل داشــتن فضای
محــدود زودتــر بــه هــم ریختــه میشــوند و این
نابسامانی بیشتر به چشم میآید .از اینرو برای
تمیز نگه داشــتن خانه برنامه و مقررات داشــته
باشــید .عــاوه بــر این یــک یا دو بــار در ســال به
ســراغ وســایلتان بروید و آنهایی را که اســتفاده
نمیکنیــد ،بــه دیگران ببخشــید .بعــد از این کار
انســان دوســتانه میبینیــد کــه چقــدر خانهتــان
خلوتتر شده و مرتبتر به نظر میرسد .ضمن
اینکه خرید جعبهها و نصب طبقات روی دیوار
به ایجاد نظم و ترتیب کمک میکند.

عناصرمنحنیراانتخابکنید

عیــن حــال رد پایــی از کودکــی خودتــان در اتاق
فرزندتان هم دیده شــود یک پیشنهاد این است
کــه نمونههایــی از صفحــات یــا جلــد کتابهای
قدیمــی دوران کودکــی تــان را قاب کنیــد 5 .یا 6
عــدد از ایــن قابهــای کوچک تهیه کــرده و آنها
را در یــک یا دو ردیف کنار هــم روی دیوار نصب
کنید؛ با بزرگ شدن کودک و زمانی که او قادر به
خواندن میشــود ،جذابیت ایــن تابلوها برایش
ییابد.
افزایش م 
نظم دهندههای سادهای داشته باشید
با بزرگ شــدن کودک احتمال به هم ریختگی و

آشــفتگی در اتاق او بسیار زیاد اســت .از اینرو از
همان ابتــدا نظمدهندههای زیادی را در گوشــه
و کنــار اتــاق قــرار دهیــد تــا قادر باشــید اســباب
بــازی و لــوازم کــودک را بــه ســرعت داخــل آنها
بگذاریــد و نابســامانیها را در کمتریــن زمــان
ممکــن از بیــن ببریــد .در صورتــی که دســتی در
خیاطی داریــد میتوانید چنین نظــم دهندهای
را بــرای قــرار دادن روی لبــه تخــت کــودک یــا
ســایر قســمتهای اتاق تهیه کنید .بدین منظور
پارچههایــی ســبک و قابــل شستوشــو را در
نظر بگیرید.

از یــخ حــاوی قهــوه تورمهای پوســتی را کاهش
دهید و آنها را از بین ببرید.

که روی کف ســر تجمع کرده اســت الیهبرداری
میکند.

ایجــاد شــده روی پوســت را بهبــود بخشــد .بــرای
تهیه یک اســکراب خانگی بدن کافی اســت قهوه
را با یک قاشــق روغن زیتون و شــکر مخلوط کنید.
ایــن مــواد را روی پوســت بدن ماســاژ بدهیــد و با
حرکتهــای دورانی انگشــت روی پوســت تالش
کنید تا اثر بخشی این اسکراب را بیشتر کنید .شما
میتوانید از این اســکراب به شکل روزانه استفاده
کنید بدون اینکه پوستتان آسیبی از این کار ببیند.

پوست شفاف و نرم

قهوه برای زیبایی

اسکراب صورت با قهوه

قهــوه میتواند بهعنوان یک مــاده مؤثر و مفید
بــرای اســکراب صــورت اســتفاده شــود .قهــوه
باعث خراشیدگی پوســت صورت نمیشود اما
بخوبی آن را پاکســازی میکند .برای ســاختن
یک اســکراب طبیعی خانگی کافی اســت پودر
قهوه را با شــکر قهوهای و روغــن زیتون مخلوط
کنیــد .وقتی این مــواد را بخوبی بــا هم مخلوط
کردید آن را با نوک انگشــت روی پوست بمالید
و آن را بــه شــکل دورانــی روی پوســت حرکــت
بدهید .این اســکراب براحتی ســلولهای مرده
پوســت و آلودگیهای پوســتی را از روی پوســت
برمی دارد.

اسکراب بدن ضد سلولیت

دانههای خوشــبوی قهوه که معجزه بدن هســتند
بهترین ماده برای ساخت یک اسکراب بدن برای
کاهش ســلولیتها هســتند .قهوه پوست را سفت
میکنــد و همچنین میتواند ظاهر ســلولیتهای

قهوه نقش مهمی در بازسازی سلولهای پوست
دارد .پوســتی کــه بــه طور مرتب بازســازی شــود
کالژنهــا را افزایش میدهد در نتیجه با مصرف
قهوه شما پوستی شفاف و نرمتر خواهید داشت.

درســت که بیشــتر مبلمانها زوایای  90درجه دارند
و به شــکل مربع یا مســتطیل ســاخته میشــوند اما
در صورتــی کــه آپارتمــان کوچکــی داریــد بــه دنبال
عناصــری باشــید کــه بــه شــکل منحنــی هســتند،
بــه طــور مثــال اســتفاده از میزهایــی کــه زوایــای
گــرد دارند نســبت بــه میزهایــی بــا زاویــه  90درجه
برتــری دارد .این نکتــه را در مورد خرید ســایر لوازم
ماننــد آینههــای دیوار و حتی بشــقاب و ســایر اثاثیه
هــم رعایــت کنیــد .به جــای انتخــاب بشــقابهای
چهار گوش مدرن ،انواع دایره شکل را انتخاب کنید.

صرف نظر از نوشــیدن قهــوه که نقش مؤثری در
ســامت و زیبایی پوســت دارد شــما میتوانید از
دانــه یــا پودر قهــوه بهعنوان یک مــاده اصلی در
محصوالت زیبایی و بهداشتی استفاده کنید.

الیهبردار کف سر

قهــوه همچنیــن بــرای الیهبرداری پوســت ســر
نیز مؤثر اســت .نصف فنجان پودر قهوه را روی
موی خیس خود ماســاژ بدهید .ســپس آن را با
شــامپوی روزانه خود بشویید و نرمکننده بزنید.
دانههــای قهوه پوســتههای کف ســر و موادی را
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شفافکننده پوست

برای جال و درخشندگی بیشتر پوست میتوانید
بــا قهــوه یــک ماســک خانگــی بســازید .نصف
فنجــان پــودر قهوه را با کمی شــیر مخلوط کنید
تــا یک خمیر نســبتاً نــرم با بافــت محکم تهیه
کنیــد .ایــن ترکیب ســاده را به مــدت  ۱۵دقیقه
روی پوســت بگذارید و ســپس آن را با آب ولرم
بشویید .این ماســک طبیعی برای از بین بردن
ســلولهای مــرده و پاکســازی پوســت و جــای
بیشتر آن بسیار مؤثر است.

کاهش پف چشم با قهوه

همانطور که گفتیم قهوه باعث افزایش گردش
خــون میشــود .در نتیجــه قهــوه میتوانــد پف
دور چشــم را به خاطر آنتی اکســیدان باالیی که
دارد به ســرعت کاهش دهــد .هر زمان که قهوه
مینوشــید قهوههای ته نشین شده را نگه دارید
و آن را دور چشــم خــود بــه آرامــی و بــا احتیاط
بمالیــد .پــس از چنــد دقیقــه آن را با دســتمال
پــاک کنید و چشــمها را کامالً بشــویید .عالوه بر
این میتوانید با این قهوه مکعبهای یخ تهیه
کنید و آن را هم دور چشــم به آهســتگی ماســاژ
بدهید.

