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تزئیناتی از جنس کتاب

ســعی کنید کتابها را بر اساس رنگ مرتب کنید .این کار خیلی کاربردی
اســت زیرا اگر شــما مجموعهای بالغ بر ســه هزارکتاب داشته باشید دیگر
پیدا کردن کتاب مورد نظرتان کار دشــواری نخواهد بود.از اشــیای تزئینی
اســتفاده کنید .به تندیسها و مجســمهها فکر کنید .یک کاســه یا بشقاب

زیبــا یــا حتــی تعدادی جعبــه رنگــی میتواند قفســه کتاب شــما را زیباتر
نشــان دهــد.در چیدمــان قفســه کتابهایتان حتمــاً یک چیــز طبیعی در
نظــر بگیریــد مثالً میتوانیــد از مرجان ،یک صدف زیبا یــا حتی از گیاهان
استفاده کنید.

چیدمانمتفاوت
کتابخانههای
خانگی
کتاب به خانــه روح میدهد و نــه تنها برای
مطالعــه بلکه بــرای تزئین خانه هــم مورد
اســتفاده قرار میگیــرد .مطالعه کتاب یکی
از موارد ضروری زندگی بشــر اســت و البته
نگهداری کتاب نیاز به فضای قابل توجهی
دارد .معمــاران داخلــی بــا بهینهســازی
فضای خانــه ،ســعی کردند که ایــن عنصر
مهم از زندگی روزمره حذف نشــود .با کمی
خالقیت میتوانیــم از هر فضای کوچک و
غیر قابل اســتفاده بهعنوان کتابخانه بهره
ببریم.

مراقبت از مجالت و کتابهای بزرگ از هر فضایی استفاده کنید

اگــر میخواهیــد از مجــات و کتابهای بــزرگ خود
بخوبــی مراقبت کنید پیشــنهاد ما این اســت که آنها
را روی یکدیگــر قــرار داده و بچینیــد .در ایــن حالت،
خیالتان راحت خواهد بود که هم بدنه کتاب آســیبی
نمــی بینــد و هــم دچــار پارگــی نمیشــود .بعضــی
از کتابهــا مثــل دیکشــنری ،آلبومهــای عکــس یــا
کتابهــای معمــاری ،آشــپزی و عکاســی و ...بســیار
ســنگین هستند .ســعی کنید در دکوراسیون کتابخانه
منــزل خود از این کتابها غافل نشــوید .در کتابخانه
خود ،اســتند ،طبقه و قســمت مناســبی را بــرای آنها
اختصاص دهید.

با کدوی پاییزی درخشان شوید

کــدو حلوایــی یکــی از ســبزیجاتی اســت کــه در آشــپزخانه آن را نادیده
میگیریــم و معموالً بــه ندرت از آن در رژیم غذایی روزانهمان اســتفاده
میکنیــم .اما این را بدانید که کدو حلوایــی منبعی غنی از ویتامینهای
مختلف ،آنتی اکســیدانها ،کاروتین آلفا و بتا اســت که پاککننده بسیار
مناسبی برای پوست است .کدو حلوایی سلولهای مرده را از بین میبرد
و پوســت را روشــن میکند و چون پتاسیم دارد به رشــد دوباره مو کمک
میکند .کــدو حلوایی خاصیت مرطوب کنندگــی و تقویت کنندگی دارد
و براحتــی جذب پوســت میشــود .از کــدو حلوایــی -این ســبزی پاییز و
زمستان -غافل نشوید.

اگر خیلــی فضای آنچنانی برای کتابخانه ندارید
میتوانیــد بــا کمــی خالقیــت جاهای زیــادی در
خانه پیــدا کنید که کتابهــا را بچینید که نه تنها
قابل اســتفاده باشــند بلکــه به زیبایــی فضا هم
کمــک کننــد .بهطور مثــال ،روی میــز ،میتوانید
کتابهــا را بهصورتهای مختلف بچینید .برای
اینکه کتابها در کتابخانه بیشتر خودنمایی کنند
حتماً در کنار کتابهای ایســتاده ،تعدادی را نیز
افقی بگذارید و در اطراف آنها نیز از انواع وسایل
تزئینــی اســتفاده کنید.بــی نظمــی در چیدمــان

کتــاب بیشــتر جلــب توجــه میکند.همچنیــن
چیدمان کتابها در قفسه کتاب میتواند طوری
باشــد که جلــد کتابهــای مورد عالقهتــان دیده
شــود .همچنیــن میتــوان از جاهــای غیــر قابل
اســتفاده در منــزل بهعنــوان کتابخانــه اســتفاده
کــرد مانند زیر پلــه یا اطراف پلهها.یــا حتی روی
دیوارهــای خالــی شــلفهایی از کتــاب درســت
کــرد .این کار هم نمای زیبا و لوکســی به منزلتان
مــی دهد هــم خیلی راحــت میتوانیــد در زمان
استراحت مطالعه کنید.

ماســک کــدو حلوایی بــرای آکنــه /در یک کاســه
ســفیده یــک تخــم مــرغ را بریزیــد .ســپس یک
قاشق چایخوری پوره کدو حلوایی را به آن اضافه
کنید.ترکیب حاصل را بیست دقیقه روی صورت
بگذاریــد .بعــد از اینکه خشــک شــد با آب ســرد
بشویید .این ماسک جای جوش را نیز به مرور از
بین میبرد.

بهای
اســکراب بــدن بــا کــدو حلوایــی /اســکرا 
شــکری خانگی نه تنها ارزانند ،بلکه در برداشتن
سلولهای مرده پوست و صافتر و نرمتر کردن
پوست بسیار مؤثر است این اسکراب رایحه بسیار
خوبی دارد و میتوانید این اسکراب را با استفاده
از مخلوط کدو حلوایی پخته شده ،شکر قهوهای،
روغن نارگیل یا زیتون تهیه کنید.

محافظ قوی /کدو حلوایی بهدلیل اینکه مقدار زیادی بتاکاروتن دارد که در میوهها و سبزیهای نارنجی
رنگ مثل هویج و کدو به وفور یافت میشود ،از پوست در برابر تشعشعات ماورای بنفش محافظت
میکنــد و مصرف عصــاره آن به طور روزانه حتی تأثیر محافظتی کرم ضد آفتاب را افزایش میدهد.
عصاره کدو حلوایی الیه محافظی روی پوســت در برابر فاکتورهای محیط زیســتی دیگر مثل آلودگی
هوا ،استرس و دود سیگار ایجاد میکند .کدو بهخاطر داشتن آنتی اکسیدانها برای ترمیم آسیبهای
محیطی اســتفاده میشــود .همچنین حاوی آنزیمهای طبیعی الیهبرداری است که پوست شما را از
شر سلولهای خشک ،خالص کرده و در نتیجه پوستتان روشنتر ،تمیزتر و خوش رنگتر میشود.
ماسک کدو درخشــانکننده صورت /چهار قاشق
غذاخوری پور ه کدو حلوایی و دوقاشق غذاخوری
عســل طبیعــی را با کمی ماســت مخلــوط کرده
روی پوســت بمالیــد و بعــد از بیســت دقیقــه
بشــویید .در آخر شاهد پوستی درخشان و لطیف
هستید.
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ماسک ضد پیری کدو حلوایی /نصف قاشق چایخوری
عســل ،یــک قاشــق پــوره کدوحلوایــی و دو قاشــق
چایخوری پوره ســیب و یک قاشــق چایخوری شــیر را
با هــم مخلوط کــرده .روی صورت بمالیــد و به مدت
 10دقیقه نگه دارید ســپس بشــویید .این ماسک چین
و چروکهای ریز پوســت را به مــرور از بین میبرد و از
چین و چروکهای آینده جلوگیری میکند.

