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همراهی گلدانها و پنجرهها

در تمامي اشعار زيباي
ناهید ملک حسینپور
ايراني هميشه سخن
از ايــوان و پله و حوض و گل و  ...بوده ،اما امروز متأســفانه از هيچكدام آنها
خبري نيست نه ايواني و طاقچهاي ،نه پلهاي در حياط و نه شمعداني و نه...
اما اين نكته دليل بــر خداحافظي ما با طبيعت زيبايي كه ميتوانيم حتي
ذرهاي از آن را در زندگيمان داشته باشيم نيست ،حتي يك گلدان كوچك در
پنجرهاي كوچك از خانه هوايي ديگر ميبخشد و زيبايي ديگر ،در خانههاي
قديمي همه پنجرهها فضايي براي گلدان داشتند اما امروزه يك پنجره فقط
براي تعيين مرز گذاشته ميشود و بس ،اما سخن من اين است كه تسليم
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نشويم ،بيشك اكثر پنجرههاي كوتاه فضايي براي نصب طاقچه و گلدان روي
آنها دارند ،ميتوانيد با سفارش طاقچهاي زيبا و نصب آن زير پنجرههاي كوتاه
از سمت داخل گلدانهايي زيبا روي آن بگذاريد و يك فضاي دلنشين براي
خود ايجاد كنيد و اگر اين امكان را نداريد از يك ميز مســتطيل بزرگ در
پشت مبلمان و زير پنجره اين فضا را براي خود ايجاد كنيد يا اگر فضاي باز
مناسبي داريد با اجراي طرحي پله مانند و گذاشتن گلدانهاي زيباي طبيعي،
زيباي خاصي به منزل خود ببخشــيد و در كنار آن سهم كوچكي در پاكتر
شدن هوا داشته باشيد ،براي تهيه گلدانهاي سبز همين امروز اقدام كنيد و
مطمئن باشيد فضايي زيباتر و هوايي پاكتر خواهيد داشت.

چيدمــان و انتخاب صحيح مبلمان چه در منازل كوچك و چه
بزرگ ميتواند شرط اول يك دكوراسيون زيبا و دلنشين باشد،
با اين تفاوت كه در يك مكان بزرگ ميتوان از مبلمان بزرگتر و
تيرهتر استفاده كرد اما اين امر در فضاهاي كوچك به هيچوجه
صحيح نيســت ،مبلماني با رنگ روشن و ظريف و كم ارتفاع و
بدون دســتههاي پهن و جاگير ميتوانــد بهترين گزينه براي
ســازههاي كوچكتر باشد ،در مكان هاي كوچك استفاده از دو
دســت مبل يكي به عنوان پذيرايي از مهمانان و يكي بهعنوان
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چطور آكنه پوست را كاهش بدهيد
اگــر دنبال راههــاي ارزان و راحت براي درمان و كاهش آكنه پوســت هســتيد را ه حل را در خانه
خودتان جســتجو كنيد .از عسل و اسيد ســيتريك ليمو به عنوان بهترين مواد آنتي باكتريال براي
پاكســازي پوست در خانه اســتفاده كنيد .در واقع اين مواد در همه محصوالت بهداشتي و آرايشي
اســتفاده ميشوند .ما چند راه براي اســتفاده از بهترين مواد خوراكي براي پاكسازي پوست از آكنه
پيشنهاد ميكنيم:

عسل بهترين است
مــا بارهــا به عســل به عنــوان يكــي از بهترين
پاككنندههاي بهداشــتي پوست اشــاره كردهايم.
عســل طبيعي معجزهاي براي درمان عفونتهاي
باكتريايي و قارچي است كه پوست را از آلودگيها
پاك ميكنند و به درمان پوست آسيب ديده كمك
ميكند .عســل طبيعي را ميتوانيد به تنهايي يا با
تركيبهاي ديگر اســتفاده كنيد ،عسل به تنهايي
براي از بين بــردن عفونتها كفايت ميكند .كافي
اســت  ۲۰دقيقه در روز كمي عسل را روي آكنهها
بماليد و ســپس به ماليمت ماســاژ دهيد و آن را
بشوييد.
سركه سيب يك آنتي باكتريال
ســركه ســيب يك پاككننده طبيعي است .شما
ميتوانيد با كمي سركه سيب جلوي التهاب و قرمزي
بيش از اندازه آكنهها را بگيريد .اسيدهاي ماليك و
الكتيك در سركه چرك آكنهها را تخليه ميكند
و پوست را پاكســازي ميكند .بتاكاروتن در سركه
بهترين آنتي اكسيداني است كه با راديكالهاي آزاد
آسيب رسان پوست مبارزه ميكند.
براي تاثير بيشتر شبها قبل از خواب كمي سركه
روي آكنهها بماليد و اجازه بدهيد در طول شب روي
پوست بماند .اگر دوست نداريد با صورت آغشته با
سركه بخوابيد حداقل  ۲۵دقيقه صبر كنيد و سپس
پوست را با آب نيمه گرم بشوييد.
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چیدمان

روغن درخت چاي
يافتههاي دانشمندان ميگويد روغن درخت چاي
صدها ويژگي درماني موثر دارد و مهمترين ويژگي
آن خاصيت ضد ميكروبي آن است .به همين دليل
اســت كه شــما بارها و بارها درباره اثر درماني آن
براي آكنه شــنيده ايد .روغن درخت چاي نه تنها
با عفونتهاي چركي پوســت مقابله ميكند بلكه
قرمزي و التهاب پوست را نيز برطرف ميكند.
اما چيزي كه بايد بدانيد اين اســت كه هرگز خود
روغن رقيق را مستقيم روي آكنهها نگذاريد ،چون
بشــدت باعث خشكي پوست ميشــود و خارش و
التهاب ايجاد ميكند .بهترين راه اين اســت كه آن
را با آب تركيب كنيد .همچنين ميتوانيد از تركيب
روغن درخت چاي با عسل و آلوئه ورا استفاده كنيد.
توت فرنگي و ماست
اسيد ساليسيليك و اسيدهاي آلفا هيدروكسي براي
درمان آكنهها الزم هستند .اين دو ويژگي در ماست
و توت فرنگي ديده ميشــوند .اين اسيدها تا عمق
منافذ پوست وارد ميشوند و سلولهاي مرده پوست
را پاكسازي ميكنند و جاي اسكار و لكهها را از بين
ميبرند ۳ .عدد توت فرنگي را له كنيد و با سه قاشق
غذاخوري ماســت تازه مخلوط كنيد و روي پوست
بماليد .اگر ميخواهيد يك داروي معجزه آسا بسازيد
به اين تركيب يك قاشق روغن درخت چاي و عسل
نيز اضافه كنيد و  ۲۰دقيقه روي پوست بگذاريد.

