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از رنگهای هم خانواده استفاده کنید

ســه رنــگ قرمــز ،زرد و آبــی رنگهــای اولیــه
هســتند و رنگهــای میــان آنها بهعنــوان رنگ
ثانویه شــناخته میشوند .اســتفاده از رنگهای
هــم خانــواده باعــث آرامــش و دلبــازی خانــه
میشــود .اســتفاده از یــک رنگ با میــزان کمی
از رنــگ مکمــل آن بــرای زنــده کــردن و انرژی
بخشیدنبهمحیطخانهپیشنهادمیشود.تأثیر
نــور موجــود در محیط خانــه را نادیــده نگیرید.
اســتفاده از رنگ ســبز و آبــی در اتاقهایی که رو
به شــمال هســتند باعث ایجاد ســرما میشود.
بهتــر اســت از رنگهــای گرمتر اســتفاده کنید.
برای آشــپزخانه در کنار رنگ چوب میتوانید از
رنگهای قرمز و نارنجی و سبز استفاده کنید.

خانههای

رنگی و شاد
سعیده ستوده نیا

اگــر میخواهیــد خانــهای شــاد و رنگــی داشــته
باشــید کافــی اســت به جــادوی رنگ هــا اعتماد
کنیــد .رنــگ مهمتریــن عاملــی اســت که حس
خوب و شــاد در خانه ایجاد میکند و اســتفاده از
رنگ در طراحی و تزئینات دکوراسیون داخلی از
اهمیت خاصی برخوردار است.برای تأثیرگذاری
و داشــتن خانــهای رنگــی و شــاد الزم نیســت که
همــه دیوارهــای خانــه را رنــگ کنیــد ،میتوانید
بــا اســتفاده از بعضی روشهــا برای اســتفاده از
رنگها بسیار ظریفتر از رنگ کردن کل دیوارها
خانه را شــاد کنید .شــما میتوانیــد به روشهای
جالب متعددی از رنگها استفاده کنید.
استفادهازرنگهمهجامحبوباست
دکوراســیون رنگــی منــزل شــاید بــرای بســیاری از مــا
ایرانیها که دوســت داریم طراحــی داخلی خانهمان
تک رنگ باشــد ایده چندان مناسبی نباشد اما امروزه
دکوراســیونهای رنگی و شــاد در سرتاسر جهان بسیار
محبــوب شــدهاند طــوری کــه حتــی در آپارتمانهای
کوچک نیز ســعی میشود تا جای ممکن از رنگهای
شــاد و فرح بخش اســتفاده شــود .دیگر همه مردم از
رنگ خنثی ســفید ،کرم و قهوهای … خسته شدهاند و
بهدنبال طرحهای جذابتر و شادابتر هستند.
خانههایکوچکرنگی
میتوانید با استفاده درست از رنگها یک فضای کوچک

راطوریطراحیکنیدکهخانههاییبامساحتچهاربرابر
بیشتر هم نتوانند چنین زیبا و کارآمد باشند .با استفاده از
روش درســت چیدمان و بهکارگیــری رنگهای متفاوت
به میزان مناســب ،میتوانید فضایی بینهایت لوکس و
شیک و جذاب پدید آورد .اگر قصد ایجاد تغییر اساسی در
منزلدارید،پیشنهادمیکنیمبهجایصرفهزینهگزاف
برای خرید مجدد مبلمان ،بوفه و میز و صندلی ،منزلتان
را از طریــق بــه کارگیــری رنگهــا دگرگون کنید .داشــتن
یــک خانه زیبا با کارهای ســاده هم امکان پذیر اســت .با
بهکارگیری ایدههای خیلی ساده مثالً صندلیهای تیره را
رنگ کنید .یا قابهای رنگی به دیوار بزنید .ازکوسنهای
شاد استفاده کنید .پردههای تیره را روشن کنید.

زیـبـایـی
آلوئه ورا دوست همیشگی پوست

اســتفاده از آلوئــهورا نیــز میتوانــد در کاهــش قرمــزی
پوســت بســیار مؤثــر باشــد .آلوئــه ورا دارای خاصیــت
التیام دهنده بســیار خوبی برای پوســت است و میتواند
به سادگی التهاب ،قرمزی و خشکی پوست را درمان کند.

رفع قرمزی پوست صورت

جعفری مفید برای قرمزی پوست
جعفــری خــواص ضــد التهابــی دارد و بــرای
پوســتهای حساس و خشــک بسیار عالی است
و میتواند تا حد زیادی قرمزی پوســت را کاهش
دهد.

یکی از شکایات نسبتاً شایع بیماران مراجعهکننده به متخصصان پوست و مو ،قرمزی گذرا یا دائمی و آزاردهنده
پوست صورت است .این تغییر در بسیاری مواقع یک واکنش طبیعی است و بیماری محسوب نمیشود .بعضی
از افراد در شــرایط هیجانی خاص مثل خشــم و شرم ،در مواجهه با سرما و گرمای شدید ،بهدنبال انجام فعالیت
ی شوند و این کامالً طبیعی است.در این موارد قرمزی
بدنی یا مصرف غذاهای تند و پرادویه دچار قرمزی صورت م 
صورت گذرا و موقت است و با دوری از شرایط و عوامل ذکر شده رفع میشود.

قرمزی پوست چرا ایجاد میشود؟

گاهی قرمزی پوســت ،ژنتیکی اســت .پوستهای روشن
نســبت بــه آفتاب بســیار حســاس اســت و ســریعاً قرمز
میشــود .در چنیــن حالتی میتوان با اســتفاده از عینک
آفتابی مناســب ،کاله ،پوشــش و لباس مناسب از آسیب
آفتــاب و قرمــزی صورت جلوگیــری کرد .شستوشــوی
مکــرر صــورت بــا صابون و خشــکی بیش از حــد صورت
میتواند باعث خشــکی و التهاب و قرمزی صورت شود.
عوامل زیاد دیگری برای قرمزی پوست وجود دارد .مانند
مصرف دخانیات ،بیآبی پوســت ،خســتگی ،استرس و
فشــارهای روحی ،حساســیتها ،گرمای زیاد ،باد شدید،
استفاده از بعضی لوازم آرایشی بهداشتی و...

پوست خشک بیشتر در معرض قرمزی است
وقتی بدن با کم آبی مواجه میشود پوست قبل
از ارگانهای دیگر آسیب میبیند .به طور مرتب
کــرم مرطوبکننــده بزنید تا از خشــکی پوســت
جلوگیری شــود .پوســتهای خشــک بیشــتر در
معــرض قرمــزی قــرار میگیرند .بــرای برطرف
کردن این مشــکل میتوانید به ســادگی از برخی
روشهای خانگی و مواد طبیعی استفاده کنید.

خیار یار وفادار پوست
خیار حاوی بسیاری از ویتامینها و مواد معدنی
بوده و همچنین محتوای آب بسیار باالیی دارد و
از این طریق در حفظ ســامت و حالت هیدراته
پوست بسیار مؤثر است .عالوه بر این خیار دارای
خاصیــت قابــض بــوده و با کــم کــردن رگهای
خونــی میتوانــد بــه ســادگی قرمــزی پوســت را
کاهــش دهــد و همچنیــن میتوانــد در کاهــش
التهاب و سوزش پوست نیز بسیار مؤثر باشد.
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چای سبز
پلــی فنولهــای موجــود در چای ســبز خاصیت
جــوان کنندگــی روی پوســت داشــته و میتوانند
هرگونــه قرمــزی پوســت را درمــان کننــد .بــرای
اســتفاده از این روش باید یک فنجان چای ســبز
دم کشــیده را به مدت ســی دقیقه درون یخچال
قــرار دهید .یک پارچه نخی را درون چای خیس
کنید و سپس آن را روی پوست قرار دهید.

