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دیوارهایی به سلیقه شما
روژان سری

هرکــدام از ما حداقل یــک بار در زندگی تصمیم
گرفتهایم در و دیوار اتاق ،حیاط یا حتی کل خانه
را خودمان رنگآمیزی کنیم .فرچه و سطل رنگ
به دســت گرفتهایم تا تغییری بــه وجود بیاوریم
کــه دکوراســیون خانهمــان را از ایــنرو بــه آن رو
کنیم .رنگها تأثیر زیادی بر ظاهر و فضای خانه
و در نتیجــه روحیــه و حال ما دارنــد .این جا چند
گآمیزی منــزل را با هم مرور
اشــتباه رایج در رن 
میکنیم .حواستان باشد دچارشان نشوید:
نتیجــهای را کــه میخواهیــد نمیگیریــد .پیــش
از رنــگ کــردن دیوارهــا ،آنهــا را از بــاال بــه پایین

بشــویید .رنگ روی سطوح تمیز بهتر مینشیند.
در اتاقهایــی که رنگهای روشــن مانند ســفید،
شــیری یا آبی آسمانی بهکار میبرید ،بهتر است
رنگتان صــاف و بدون برآمدگی باشــد تا حس
یکدستی و آرامش از دیوارها منتقل شود.
در انتخاب رنگها دچار مشــکل شدهاید .اولین
پاســخ معمای «چه رنگی بهتر اســت؟» را باید
به ســادگی در رنگهای مورد عالقهتان بجویید.
رنگهــای تند دوســت داریــد یا مالیم؟ روشــن
یــا تیــره؟ روی دیوارهــای خانــه رنگهــای مورد
عالقهتان را بزنید اما توجه داشــته باشــید که هر

رنگی برای جایی مناسب است .مثالً اتاق خواب
بهتــر اســت رنگهــای روشــن و آرامبخش مثل
لیمویــی ،آبی روشــن یــا گلبهی داشــته باشــد تا
آرامش را القا کند.
بــه نــور توجــه نکردیــد .اتاقهایــی کــه نورگیــر
هســتند ،معمــوالً صبحهــا ظاهــری متفــاوت با
شــبها دارند .برای این اتاقها از انتخاب کردن
رنگهــای تند و تیــره اجتناب کنیــد .این رنگها
ممکن اســت در نور روز جذاب و متفاوت به نظر
برسند اما به محض غروب آفتاب و تاریک شدن
ق را کوچکتر نشــان میدهنــد و باعث
هــوا ،اتــا 

زیـبـایـی
بهجــای خریــدن کرمهــا و لوســیونهای
مرطوبکننــده بــدن ،زمان حمــام را کوتــاه کنید.
هیچ چیز بدتر از پوستی خشک و حساس نیست.
یتواند
حمــام داغ و طوالنــی بویژه در زمســتان م 
خیلی لذتبخش باشد ،اما همین لذت بیخطر،
روغــن طبیعی پوســت شــما را میگیــرد و باعث
خشــک شدن آن میشــود .با آب ولرم و نهایتاً به
مدت  10دقیقه دوش بگیرید.

در نهایــت ،تغییــرات را
بپذیریــد .گاهــی با رشــد و
باال رفتــن ســن ،بعضی از
ویژگیهای ظاهــری تغییر
یکننــد .مثــاً موهــای
م 
فــر ،صــاف میشــوند یا
رنــگ پوســت تیــره
یشــود .اینهــا
م 
تغییــرات طبیعــی
بدن شما هســتند و
معمــوالً اختاللــی
یکننــد،
ایجــاد نم 
ســعی نکنید بــا کرم
یــا لوســیون و حتــی
عمــل جراحــی ،رنگ
پوستتانراتغییربدهید.

بدون محصوالت داروخانهای زیبا باشید

بــه جای شــوینده ضد آکنــه ،تغذیه را اصــاح کنید.
ت فودهــا و غذاهای پرادویه
مواد غذایی چرب ،فســ 
یکی از عوامل ایجاد جوش ،بویژه در صورت هستند،
پــس دفعــه بعد کــه در آینه نــگاه کردیــد و از میزان
جوشهــای روی صورتتــان عصبی شــدید؛ به جای
داروخانه به میوهفروشی بروید .جوانههای تازه ،لیمو
و سیب از نجات دهندههای پوست هستند.

داشــتن پوســت و مویی بدون نقص ،خودش یک کار تمام وقت حســاب میشــود و در دنیای شــلوغ امروز برای خیلی از
خانمها ،مخصوصاً اگر شاغل باشند یک چالش بزرگ است .گذشته از وقت بسیار زیاد مورد نیاز برای این کار ،هزینههای
نگهداری از پوست و موها هم گاهی سر به فلک میکشند .خریدن سه یا چهار کرم زیبایی ممکن است به قیمت یک ماه
حقوق شما تمام شود .خوشبختانه تمام راههای صنعتی و داروخانهای زیبایی ،جایگزین دارند:

توشــو را کــم
بهجــای ماســک نرمکننــده ،شس 
کنید .حتی برای پوســتهای خیلی چــرب ،دو بار
شستوشــوی روزانــه کافی اســت .شستوشــوی
روزانــه را بــه حداقــل برســانید تا رطوبــت و چربی
طبیعی پوستتان از دســت نرود .اگر پوست چربی
دارید فقط با آب صورتتان را بشویید.
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ایجاد اضطراب و احساس گیر افتادن میشوند.
هماهنگــی را فراموش کردهاید .حتماً شــما هم
قهایی را دیدهاید که دیوارهایشــان رنگهای
اتا 
مختلفی دارد .دیوارهای چندرنگ ایده خالقانه
و متفاوتــی به نظر میرســد که نیاز به شــناختن
هارمونــی رنگهــا دارد وگرنــه خیلــی زود بــا
شکست مواجه میشــود .برای اینکه اتاق شلوغ
پلوغ و زشــتی نداشــته باشــید ،در مــورد رنگها
مطالعــه کنید و بدانید چه رنگهایی را باید کجا
در کنــار هــم به کار ببرید .مثالً قهــوهای با آبی ،یا
رنگهای پاستلی در کنار هم.

