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اهمیت جاکفشی
در چیدمان خانه

نوع آینه دار آن ،یکی از بهترین نمونههای این وسیله
پر کاربرد است ،این نوع از جالباسیها برای ورودیها
مناسبترین گزینه نیز به حســاب میآیند .با وجود
چنین وسیلهای ،لباسها در داخل کمد آویخته شده
و توسط در کمد از نظرها پنهان میمانند ،همچنین
آینــه موجــود روی در آن میتواند عالوه بر اســتفاده
روزانه ،فضای شما را بزرگتر نشان دهد.
جالباسی و جاکفشیها میتوانند ترکیبی از مدلهای
گوناگون باشند و چندین کاربرد را با هم داشته باشند.
از آنجا که ورودی شما تعریفکننده سبک دکوراسیون
شــما نیز اســت بــه ســادگی میتوانیــد این وســیله پر
کاربــرد را با دکوراســیون داخلی خود هماهنگ کنید و
جلوه خاصی به آن ببخشــید.در انتخاب جاکفشیها
حتماً باید استانداردها را رعایت کنید با توجه به اینکه
کفشهایزمستانی بیشتر به صورت چکمههای بلند
و کوتاه بوده و ارتفاع آنها از کفشهای معمولی بلندتر
اســت حتمــاً این نکته را نیــز در نظر بگیریــد .در انتها
ســعی کنید جاکفشــی و جالباســی را مطابق با سبک
دکوراسیون خود طراحی و تهیه کنید.

ناهید ملک حسینپور

معمــوالً در کنــار در ورودی خانــه و منزل جالباســی
و جاکفشــی قــرار میگیــرد تــا دسترســی ســاکنان و
میهمانــان هنگام ورود به آن ســهل و آســان باشــد.
از ایــنرو شــاید بتــوان گفــت جاکفشــی و جالباســی
نخســتین عنصر دکوراســیون داخلی منزل است که
بــه چشــم میآید و دیده میشــود پــس حضور یک
جاکفشــی شیک و زیبا میتواند دید بیننده را نسبت
به دکوراسیون داخلی منزل تغییر دهد.
جاکفشــی و جالباســیها عــاوه بــر زیبایــی کــه بــه
دکوراســیون داخلــی میدهند به خاطــر کاربردهای
مختلــف از جمله محلی برای نگهــداری کفشها و
لباسهای میهمان و افراد خانواده ،داشتن فضایی
مناســب برای نشســتن هنــگام پوشــیدن کفشها و
همچنین محلی بــرای نگهداری کلیدها و غیره و در
نهایــت مکانی برای نصب آینههای تمــام قد ،باید
حتماً مطابق با اندازههای دقیق محل مورد نظر آن
تهیهشود.جاکفشیوجالباسیهای در داربخصوص

زیـبـایـی

با لکههای قهوهای روی پوست چه کنیم؟
لکهها و نقطههای تیرهای که روی پوســت ایجاد
میشــود معموالً بــرای افراد مختلف احســاس
ناخوشایندی ایجاد میکند .کک و مک ،لکههای
بــارداری و لکههای کبدی در نقاط مختلف روی
پوســت صورت ،دســت و گردن ایجاد میشوند.
برخی افراد این لکهها را بخشی از زیبایی فردی
میداننــد امــا بــرای بســیاری وجــود ایــن لکهها
آزاردهنده هســتند .اگر شــما از آن دسته افرادی

هستید که این لکهها را ناخوشایند میدانید این
مطلب برای شماست.
لکههــای قهــوهای رنگ روی پوســت بــه دالیل
متفاوتی ایجاد میشوند؛قرار گرفتن در معرض
نور خورشید در طول زمان ،برخی داروها مانند
مصــرف اســتروژن و ســایر هورمونهــا و عوامل
ژنتیکــی  -همــه باعث ایجــاد لکههــای قهوهای
روی پوســت میشــوند .به طور کلــی ،یک نقطه

قهــوهای رنــگ یک منطقــه کانونی اســت که در
آن تعداد بیشتری از سلولهای رنگدانه (به نام
«مالنوسیت») یا تعداد مولکولهای رنگدانهای
بیشتری به نام «مالنین» در مالنوسیت افزایش
یافته است .بیشــتر لکها در معرض نور آفتاب
در قســمتهایی مثــل صــورت ،گــردن ،ســاعد
و پشــت دســتها ایجــاد میشــوند .لــک انــواع
ک و مــک ،لنتیگــو،
مختلفــی دارد کــه شــامل ک 
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انــواع خالهــا ،لکهــای حاملگــی ،لکهــای
ناشــی از آفتاب ،لکهای ایجاد شده به دنبال
ضایعــات پوســتی یا هر نــوع التهاب پوســتی،
لکهــای پیــری و نهایتاً ســرطانهای پوســتی
اســت .اغلب ســرطانهای پوســت در ابتدا به
صورت لک نمایان میشوند.
لکهــای پوســتی بــه علــل مختلفــی ایجــاد
میشود و انواع متفاوتی دارد؛ کک و مک یکی
از انواع لکهای پوســتی اســت و عالوه بر آن،
لکها ممکن اســت ناشی از آفتاب باشد یا به
دلیل بارداری ایجاد شــود و همچنین مصرف
داروهــا و افزایــش ســن نیــز میتوانــد عاملی
بــرای بــروز لکهــای پوســتی باشــد .بنابراین
شــیوه درمــان و برطــرف کردن هر یــک از این
لکها هم بــا توجه به نوع آن متفاوت خواهد
بود.
لکههای کوچکی که روی پوست ایجاد میشود
معموالً اندازهای یک تا سه میلیمتری دارند و
گرد یا بیضیشــکل هســتند و به رنگ قهوهای
روشن و تیره در پوست ایجاد میشوند.
معموالً قســمتهایی از پوســت که بیشــتر در
معرض نور آفتاب قرار میگیرد مثل صورت،
پشــت دســتها ،ســاعد ،گــردن و ســینه ایــن
لکهها نمایانتر هستند.

