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ویژگیهای لوستر خوب

با ماسکهای خانگی در برابر آفتاب بایستید
چه بخواهید و چه نخواهید آفتاب باالخره تأثیراتش
ت صورتتــان میگذارد .چون شــما
را روی پوســ 
نمیتوانید همیشــه در خانه بمانید و از خودتان در
برابر نور مستقیم خورشید محافظت کنید .اولین تأثیر
مشهود نور خورشــید را با تیره شدن پوست صورت
و دستها میفهمید .بجز استفاده از کرم ضد آفتاب
برای رفع تیرگیهای صورت میتوانید از ماسکهای
خانگی استفاده کنید.
ماسک جو
 ۳۰گرم جو را با  ۳۰گرم بلغور عربی آســیاب کنید ۵ .قاشق
آبلیموی تازه به آن اضافــه کنید و کمی هم گالب برای نرم
شدن کرم اضافه کنید .ماسک را روی پوست بمالید و بعد از
نیم ساعت صورت را با آب سرد بشویید.
ماسک دال
دو قاشــق غذاخوری دال عدس را با کمی عدس سبز آسیاب
کنیــد و با آب هویج یا آب خیار تازه مخلوط کنید .این کرم
را روی پوست بمالید و بعد از نیم ساعت بشویید .این ماسک
برای آفتاب سوختگیهای شدید نیز مؤثر است.
ماسک میوهای
کمی کشــمش خشــک و خرما را با کمی چای خشک سبز
مخلــوط کنید و با عصاره کیوی یا پاپایا آن را به شــکل یک
خمیر نرم دربیاورید .خمیر دست ساز را روی گردن ،پیشانی،
گونهها و دســتها بمالید .و بعــد از یک ربع صورت را با آب
ولرم بشویید.

ماسک پرتقال
پوست پرتقال خشک را پودر کنید .یک قاشق چایخوری از
این پودر را با یک قاشــق چایخوری کشــک مخلوط کنید و
نصف قاشق چایخوری زردچوبه به آن اضافه کنید .این مواد
را با کمی آب مخلوط کنید تا به شــکل یک خمیر در بیاید.
ماسک را به مدت  ۲۰دقیقه روی پوست بگذارید و سپس با
آب ولرم بشویید.
ماسک آلوئه ورا
دو قاشــق غذاخوری آلوئه ورا را با آب گوجه فرنگی مخلوط
کنید .کمی عســل و لیمو هم به این ترکیــب اضافه کنید.
خمیــر را روی نواحی تیره پوســت بمالید و  ۱۵دقیقه صبر
کنید .اگر پوســتتان آفتاب ســوخته اســت مدت زمان را
افزایش بدهید و هر هفته دو بار از این ماسک استفاده کنید.
به جای آبلیمو میتوانید شیر به آن اضافه کنید.
ماسک سیب زمینی
ســیب زمینی را رنده کنید و آب بگیرید .یک گوجه فرنگی را
له کنید و با آب ســیب زمینی مخلــوط کنید .کمی پودر جو
دوســر به این ترکیب اضافه کنید و آن را به همه نواحی آفتاب
سوخته و تیره بمالید و  ۲۰دقیقه صبر کنید .بعد از  20دقیقه
آن را بشویید .اگر پوستتان بر اثر آفتاب سوختگی دچار خارش،
سوزش ،التهاب یا خونریزی است از این ماسکها استفاده نکنید.
برای درمان مشکالت ناشی از آفتاب سوختگی حتماً به پزشک
مراجعه کنید .این ماسکها فقط تسکین دهنده و روشن کننده
پوست هستند و برای درمان مناسب نیستند.
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با کمی ذوق و سلیقه میتوانیم به دیوارهای ساده زیبایی ببخشیم

تهيه لوستر و آباژورهاي مناسب و هماهنگ با فضاي
مورد نظر  ،براي بســياري از ما مشكلســاز است چرا
كه بايد خيلي از مســائل و جوانــب را در نظر گرفت
كه اهم آن داشــتن نور كافي و مناسب در مكانهاي
مختلف منزل است .يك لوستر خوب بايد براحتي قابل
تمیز كردن باشد و نور آن قابل تنظيم باشد .همچنين
مطابق با ســايز فضاي مورد نياز تهيه شــود بهعنوان
مثال لوسترهايي با شاخه هاي زياد و المپهاي فراوان
هرگز براي منازل كوچك مناسب نيستند .نكته مهم
ديگر اين اســت كه بدانيم ،نبايد تمــام نور مورد نياز
منزلمان از ســقف خانه باشــد و آباژورهاي ايستاده
و رومیزی میتوانند زيبايي بيشــتر و نور متمركزتري
داشته باشند ،در زماني كه مطالعه میكنيم يا مشغول

تماشــاي تلويزيون هســتيم هرگز نبايد از نور سقف
استفاده كنيم ،چراغهاي رو میزي از آرامش و زيبايي
بيشتري برخوردار هستند .در اتاقهاي خواب میتوان
از دو چراغ كوچك رومیزی در دو طرف تخت و چراغ
ديواري باالي تخت ،براي مطالعه شبانه استفاده كرد.
در آشــپزخانه معموالً نورهاي زيــر كابينتها و باالي
ســينك میتوانند فضاي روشــنتري براي كار در آن
ايجــاد كنند ،در اتاقهاي مطالعــه نيز ،روي میزهاي
تحرير يــا در كنار كامپيوتر حتماً از چراغهاي مطالعه
استفاده كنيم .فراموش نكنيد فقط با اضافه كردن چند
كريســتال يا تعويض پارچــه كالهكها و رنگ كردن
بدنه لوسترها و چراغها میتوانيد از زيبايي بيشتر آنها
بهمدت بيشتري بهره مند شويم.

