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چه نوع دیواری
برای خانه شما مناسب است؟
دیوارهای خانه این قابلیت را دارند که
به یکی از زیباترین بخشهای خانه شما
تبدیل شوند و به بهبود فضای داخلی
کمک کنند .برای پوشاندن دیوارها
ایدههای مختلفی وجود دارد که در اینجا
به چند مورد از آنها اشاره میکنیم.

خانهایبهسبکمعاصر

در صورتی که فردی با ســلیقه خاص
آناهیتا درودیان
هســتید و دلتــان میخواهید خانهای
مدرن داشــته باشــید از ســیاه و سفید به بهترین شــکل ممکن استفاده
کنیــد .بهطــور مثال یک فرش زغالی یا ســیاه بخرید .یکــی از دیوارها را
به همین رنگ درآورید و از عناصر تزئینی ســیاه و ســفید غافل نشوید،
حتی میتوانید در یک اقدام رنگ قرمز را به این دکوراســیون راه دهید
تا فضایی رمانتیک و زندهتر داشــته باشــید،بهطور مثال یک گلدان گل
به رنگ قرمز میتواند انرژی بیشتری را ایجاد کند.

برای افسردهها مناسب نیست

در صورتیکــه غم بزرگی دارید و مســتعد ابتال به افســردگی هســتید یا
مدت هاســت که با این مشکل دســت و پنجه نرم میکنید دکوراسیون
ســیاه و ســفید بــرای شــما مناســب نیســت .بهتــر اســت به ســراغ این
رنگهای خنثی نروید ،حتی اگر در خانهای ســاکن شــده اید که بخش
قالــب عناصــر دکوراســیونی آن ســیاه و ســفید اســت بایــد بدانیــد کــه
ایــن رنگهــا اندوه شــما را بیشــتر میکند ،امــا این شــانس را دارید که
براحتــی هــر رنــگ گرمــی را به محیــط اضافه کــرده و بــدون نگرانی از
بابت هماهنگی ســایر اجزا ،چرخهای از رنگهــای مختلف مانند زرد،
نارنجی ،قرمز ،سبز و ...را به اتاق یا خانه راه دهید.

یک دیوار را مرکز نمایش قرار دهید
بهتــر اســت در هــر بخــش از خانــه یکــی از
دیوارهای شــما به مرکز نمایشــی تبدیل شود و
نســبت به ســایر دیوارها بیشــتر مورد توجه قرار
گیرد .حتی در آشــپزخانه هــم میتوانید چنین
دیــواری داشــته باشــید و بــه کمک کاشــیهای
کوچــک تزئینی فضای متفاوتــی ایجاد کنید .در
اتــاق نشــیمن دیوار پشــت تلویزیــون را با کاغذ
دیواری بپوشانید یا تزئینات خاص تری را برای
یکی از دیوارهای ســفید در نظر بگیرید .در اتاق
خــواب هــم دیوار چســبیده به بــاالی تخت این
قابلیت را دارد که به مرکز نمایشــی تبدیل شود
و کاغذ دیواری یا طرحهای زیبایی داشته باشد.

ازاستیکرهاکمکبگیرید
یــک ایــده جالــب بــرای تغییــر دیــوار هماهنــگ بــا
فصلهــا این اســت کــه از اســتیکرها کمــک بگیرید.
این اســتیکرها روی دیوار مورد نظر نصب میشــوند
و شکلهای متفاوتی دارند .افرادی که دستی در هنر
دارند خودشــان میتوانند قلم مو به دســت بگیرند
و روی یــک دیوار ســفید با مداد طــرح یک درخت را
نقاشــی کنند ،بعد هــم به کمی رنــگ احتیاج دارند
تــا ایــده هایشــان را روی دیــوار پیــاده کننــد؛از ایجاد
خالقیت درخانه نترسید.

زیـبـایـی

مراقبت از
پوست چرب

مراقبــت و نگهــداری از پوســت
چرب دشوار اســت ،چون پوست
چــرب در حالــت عادی حتــی بعد
از شستوشوی پوســت با صابون
براق و چرب دیده میشود.
بیشــتر محصوالت ادعا میکنند که
چربــی و براقــی پوســت را کاهــش
میدهنــد ،امــا بــه رغم ادعایشــان
باعث بدتر شدن مشکل میشوند،
چــون این محصوالت حــاوی مواد
تحریک کنندهای هســتند که منجر
به تولیــد چربی بیشــتر در پوســت
میشوند.

چرا پوست چربی دارید؟
علت اصلی چربی پوســت وراثت و تغییرات
هورمونی است .البته برخی از عوامل محیطی
مانند مصــرف داروهای ضدبارداری ،آلودگی
هوا ،شــرایط اقلیمــیبد مانند گرمــا ،رطوبت
و شــدت اشــعه مــاوراء بنفــش و ...میتواننــد
پوســت را چــرب کننــد ،امــا ارث و هورمــون
مهمترین دالیل چرب شدن پوست هستند.
پوســت چــرب مســتعد جــوش و آکنه اســت؛
امــا کنتــرل جــوش بــه ایــن دلیــل کــه متأثــر
از تغییــرات هورمونــی اســت کار ســختی
اســت .شــما نمیتوانیــد بهصــورت موضعی
هورمونها را کنترل کنید.
هورمــون تولیــد جــوش هورمــون آنــدروژن
اســت .آنــدروژن تولیــد چربــی ســالم را کــه
بــرای پوســت مفیــد اســت کنترل میکنــد اما
مشــکل زمانــی ایجــاد میشــود کــه آنــدروژن
تولید چربی را بــاال میبرد .وقتی تولید چربی
زیاد میشــود منافذ پوســت مجبور میشــوند
بــرای خــروج چربیهــای اضافــه بزرگتــر
شــوند .همچنیــن افزایش آنــدروژن میتواند
باعث بســته شــدن مجــرای منافذ شــود و در
نتیجــه منجــر بــه جوشهــای سرســیاه و ســر
سفید شود.
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رطوبت با چربی متفاوت است
نکتــه مهمــی که بایــد بــه آن توجه کنیــد این
اســت کــه رطوبت و چربی پوســت دو مســأله
جــدا هســتند و ربطی به هــم ندارنــد .ممکن
اســت فردی پوســتش چرب باشد اما رطوبت
کافی نداشــته باشــد .رطوبت پوســت ناشی از
وجود اســیدهای آمینهای اســت که در ســطح
پوســت ســاخته میشــوند و مانند اسفنج آب
را بــه خــود جــذب میکننــد .قاعدتــاً چربــی
پوســت ربطی به این روند نــدارد .با این حال
پوســتهای چرب معموالً میتوانند رطوبت
بیشتری را حفظ کنند.
پوست را تمیز نگه دارید
یکی از راهکارهای مطمئن برای کنترل چربی
پوســت ،شستوشــو و تمیــز نگــه داشــتن آن
اســت .دو یا ســه بار شســتن صــورت در طول
روز بــرای از بیــن بــردن چربیهــای اضافــه و
جلوگیری از بســته شــدن منافذ پوســت ،الزم
اســت .حتمــاً از شــویندههای غیرصابونــی
پوستهای چرب اســتفاده کنید .باقی ماندن
آلودگیهــا روی پوســت چــرب آن را مســتعد
ایجــاد جوش و التهــاب میکنــد .بنابراین اگر
پوســت چربــی داریــد بایــد توجــه زیــادی بــه
شستوشوی پوست داشته باشید.

