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بشقابهای قدیمی روی دیوارها

در اکثــر خانههــا بشــقابهای چینــی و بلــوری خوش
رنــگ و نقش قدیمــی یافت میشــود .بشــقابهایی
که دیگر بــرای پذیرایی مورد اســتفاده قرار نمیگیرند
اما میتوانند همانند آثار هنری ارزشــمند برای تزئین
دیوارهای خانههای ســنتی و مدرن مورد استفاده قرار
گیرنــد .تزئیــن دیوارهــای منــزل از نکات بســیار مهم
اســت ،دیوارها را معموالً با تابلو ،استیکر یا شلفهای
چوبــی و ...تزئیــن میکننــد .ولــی یــک روش تزئیــن
دیوارهــای منــزل اســتفاده ازظــروف چینی و مســی یا
حتی حصیری است که میتوان روی دیوارها چسباند
و حــال و هــوای دیگری بــه دکوراســیون داخلی منزل
داد ،بشــقابهای قدیمــی یکــی از این وســایل ســاده
تقریباً بیاستفاده هســتند .نصب این بشقابها برای
تزئین دیوارهای خانه با خالقیت شما جلوه خاصی به
دیوارهای بیروح خواهد داد .الگوی نصب این ظروف
قدیمی روی دیوار با توجه به فضا و دکوراسیون محیط
باید انجام شــود ،این مدل تزئین دیوار شــاید در کشور
ما زیاد باب نباشــد ولی در جای خــود هم زیبایی دارد
و هم یک نوع نوآوری محسوب میشود که میتوان با

ککومک

خیلیهــا کک و مــک را بخشــی از زیبایــی
چهــره میداننــد .کک و مــک در هر ســنی
ممکــن اســت ایجاد شــود ،ولی بیشــتر در
ســنین بچگی و جوانی و در افراد با پوستی
روشــن بویژه اگر موهای قرمزرنگ داشــته
باشند ،بروز پیدا میکند.
در فصل بهار و تابســتان کک و مک بیشتر
نمایــان یا پررنگتر میشــود و در ماههای
زمســتان معمــوالً کک و مکهــا از بیــن
میروند یا رنگ آنها روشنتر میشود.
ک ومــک عوامــل ژنتیکــی کامالً
در بــروز ک 
دخیل اســت ،ولــی عوامل محیطــی بویژه
نــور آفتاب در تشــدید آن اثــر دارد .عوامل
هورمونــی هــم در بــروز آن نقــش دارنــد،
مثــا در دوره بلــوغ یــا در دوران بــارداری
کک و مکها بیشــتر میشوند ،در مواردی
هــم اســترس و تنشهــای عصبــی باعث
ک و مــک در افــراد مســتعد
تشــدید ک 
میشود.
برایدرمانلکههایتیرهپوستیچهبایدبکنیم؟

برخــی افــراد بــه درمانهــا بخوبی جواب
میدهنــد و ایــن لکههــا بــا اســتفاده از

بالکنهای دنج بسازید

یــک هزینه منطقی دیوارهــا را آذینبندی کرد .در نوع
چیدمان و رنگبندی و جنس و طرح بشقابها کامالً
دســتتان باز اســت و هر جور که دوســت داشــته باشید
میتوانیــد دیــوار را دیزایــن کنید یا حتی طــرح و مدل
آنهــا را با اجــزای داخلی دکوراســیون منزل هماهنگ
کنید.برای آویختن بشــقاب باید به دنبال قالبهایی
باشید که تحمل وزن باالرا داشته باشند و تنها به یک
یــا دو نقطه متصــل نباشــد .بهتریــن و مطمئنترین
راه آن اســت کــه از قالبهایی اســتفاده کنید که چهار
طرف بشــقاب را تحت پوشــش قرار دهند .همچنین،
میتوانیــد از قالبهای مخصوص نصب قاب عکس
روی دیــوار اســتفاده کنیــد .آویختــن بشــقابهایی بــا
طرحهای سوراخدار در حاشیه آنها ،با یک روبان یا نوار
کتان میتواند یک ایده بسیار زیبا باشد.
دیوارهــای خالــی راهروهــا و اتــاق نشــیمن و پذیرایی و
درکل تمام گوشــه کنــار خانه را میتوانیــد با نصب این
ظــروف زیبای قدیمی تزئین و زیبا کنید .اســتفاده از این
بشقابهای دکوری ،طرحی زیبا برای اتاق غذاخوری نیز
ایجاد می کند.

روشهایــی مثــل اســتفاده از ماســک
صــورت ،کرمهــای روشــنکننده و لیزر کم
رنــگ یا محو میشــوند ،اما پیــش از اینکه
بخواهید درمانی را شــروع کنیــد ابتدا باید
تغییراتی رفتاری ایجاد کنید.
مهمتریــن تغییــر رفتــاری شــما بایــد این
باشــد که کمتــر در معــرض نورآفتاب قرار
بگیریــد و از کــرم ضــد آفتــاب اســتفاده
کنید ،چــون این لکههای تیــره در معرض
نورخورشید تشــدید میشوند؛ خوب است
برای پیشــگیری بیشــتر از کالههــای لبهدار
استفاده کنید.
عــاوه بــر ایــن الزم اســت بــا اســتفاده از
اســکرابها وضعیــت پوســت را بهبــود
بدهیــد .اســکرابها بــه برداشــته شــدن
ســلولهای مــرده کــه باعث بســته شــدن
منافذ و بدتر شدن لکهای تیره میشوند،
کمــک میکننــد .الیهبردارهایی کــه دارای
ترکیبات اســید آلفاهیدروکســی هستند نیز
در بهبود قسمتهای تیره اثر دارند
تغییــر مثبــت دیگری کــه باید ایجــاد کنید
اســتفاده از لوســیون و کرمهایــی اســت که
دارای فرمولــی خــاص بــرای درمــان لــک
هســتند؛ از مارکهای معتبــر برای درمان

شاید دوست داشته باشید فضای نشیمن بیرون
از خانهتان کامالً شخصی باشد و کسی از بیرون
شــما را نبیند .برای پوشــاندن اطراف میتوانید
از انواع درختچهها و گلدانهای بزرگ اســتفاده
کنید تابه طور زیبا و با کمک عناصر طبیعی دید
دیگران را کور کرده باشید.
اســتفاده از حصیرهــای
بامبو یــا نردههای چوبی
کــه بــا بــرگ گیاهــان
تزئیــن شــده باشــند نیــز
گزینههای بسیار مناسبی
برای داشــتن یــک بالکن
دنــج و دور از دید اســت.
دیوارهــای خــارج از خانه
بسیار نازیبا و کسلکننده
بــه نظــر میرســند .برای
فــرار از ایــن حالــت
میتوانیــد از گلدانهــای
دیــواری ،آثار هنــری زیبا،

لکهای دست و صورت استفاده کنید.
یادتــان نــرود کــه میــوه و ســبزی در
کمرنــگ شــدن ایــن لکههــای پوســتی
مؤثــر هســتند؛خوردن مقدار کافــی میوه و
سیزیجات بویژه لیمو ،خیار و گوجهفرنگی
کــه بــه داشــتن پوســتی ســالم کمــک
میکند،هیــچ چیز مانند مــواد غذایی تازه
به دلیل داشــتن ویتامینهــای مختلف در
سالمت پوست مؤثر نیست.
همچنیــن شــما میتوانیــد از ماســکهای
صــورت اســتفاده کنید.ایــن ماســکها
بتدریج به روشــن شــدن قســمتهایی که
رنگدانههــا تجمــع پیــدا کردهاند یــا همان
نقاط تیره کمک میکنند.
در نهایــت اگــر هیچکــدام از ایــن روشهــا
تغییــری در ظاهــر شــما ایجــاد نکــرد
میتوانیــد از درمانهــای تخصصی تحت
نظــر پزشــک اســتفاده کنیــد .تحــت نظــر
پزشــک متخصــص از روش الیهبرداری با
دستگاه استفاده کنید .در این روش درمانی
با اســتفاده از وکیوم و میکروکریســتالهای
کوچــک بــه آرامی الیههــای مرده پوســت
برداشته شــده و به کمرنگ شدن لکهای
تیره کمک میشود.
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کاشی یا سنگ کاری استفاده کنید تا شخصیتی
جدید و دلنشــین پیدا کند و فضــای امن تری را
به شــما ببخشــد.این روزها گلدانهای کوچک
و بــزرگ و فالورباکسهــا در هــر خانــهای پیــدا
میشــوند .اگر بالکن دارید ،بهترین مکان برای
زندگــی ایــن گیاهــان
میتوانــد باشــد .ایــن
گلدانهــا نه تنهــا بالکن
شــما را بــه بــاغ کوچــک
منــزل شــما تبدیــل
میکننــد ،بلکــه روش
مناســبی برای کــور کردن
دید همسایهها به حریم
خصوصیتــان هســتند.
بدیــن ترتیــب نگرانــی
ناامــن بــودن بالکــن
نمیتواند بهانــهای برای
اســتفاده نکــردن از ایــن
فضای دنج و زیبا باشد.

ماسک برای کمرنگ شدن لکهها
ماسکخیارولیمو

یــک خیــار را رنده کمی شــیر بــه آن اضافــه کنید و چنــد قطره
لیمو ترش هم به آن ترکیب اضافه کنید تا یک حالت خمیری
داشــته باشــد این ماســک را روی صورتتــان بزنید و بعــد از 15
دقیقــه آن را بشــویید .ایــن ترکیب هم صورت شــما را جوانتر
میکنــد و هــم لکهها را کم رنگ میکند ایــن ترکیب را یک روز
در میان استفاده کنید بعد از یک ماه نتیجه را به چشم ببینید.
شیرسرد

شــیر سرد را روی پوســت خود بمالید و ماســاژ بدهید .اسید
الکتیک در شــیر پوســت را آرام میکند یک پنبه داخل شــیر
ســرد بزنید و پوســت خود را هر روز صبح با شیر صورتتان را
ماســاژ دهید یا اگر بدنتان لک شده شیر را به پوست بدنتان
بزنید بعد از  ۱۵دقیقه بشویید .این کار را هر روز انجام دهید
تا ببینید پوستتان چه تغییری میکند.

