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دکوراسیون میز

هنــگام چیــدن میــز بایــد پیــش از هــر چیــز
بــه شــکل ظاهــری آن توجــه داشــته باشــید
تــا بتوانیــد بــر اســاس آن رومیــزی مناســب
انتخــاب کنیــد .بــرای یلــدا رنگهایــی مانند
قرمز گوجهای و ســبز جنگلــی در کنار طالیی
و نقرهای تیره مناســب هستند و چهره شیک
و زیبایــی به میز میدهند .پیشــنهاد میکنیم
ش زمینه سبز یا سفید را در
برای شب یلدا پی 
نظر بگیرید تا آرامشی همراه با صمیمیت در
محیط ایجاد شــود .بههمیــن دلیل برای میز
یــک رومیــزی به رنگ ســبز و ســفید انتخاب
کنید .دستمال سفرهتان هم بهتر است قرمز
رنگ باشد.برای زیبایی بیشتر میتوانید چند
شــاخه گل نرگــس یــا مریم ،البــهالی میوهها
جای دهید.تنقالت ،آجیــل و هندوانه و انار و
میوههای زمســتانی به کار رفته در این ســفره
اگــر با تزئینات زیبا آراســته شــوند زیبایی این
سفره را چندین برابر خواهند کرد.

حال و هوای
یلدایی خانه

جشن شــب یلدا از رســوم قدیمی ایرانیان است
و بــرای برگــزاری این شــب طراحی دکوراســیون
و چیدمــان زیبای میز شــب یلدا ،بــه زیبایی و به
یاد ماندنیتر شــدن این شب کمک خواهد کرد.
امســال با تزئینــات یلدایی ،خانه گــرم و خاصی
برای پذیرایی از میهمانهایتان فراهم کنید.
تزئینات یلدایی

ظروف یلدایی
بــرای اینکــه بتوانید ســلیقه زیادی در شــب یلدا
نشــان دهید میتوانیــد ظروفی با تــم یلدا تهیه
کنید و با آنها از میهمانهای خود پذیرایی کنید یا
اگر ظروف نارنجی ،قرمز یا ســبز دارید میتوانید
از آنهــا که بهترین انتخاب رنگ برای شــب یلدا
اســت اســتفاده کنید .ظروف قدیمی مثل مس،
نقره و سفال نیز گل سر سبد این مراسم هستند.
بــرای تزئین ظــروف و میز میتوانیــد از گل های
قرمز و نارنجی و زرد استفاده کنید.

از رزماری برای زیبایی تان
استفادهکنید
رزمــاری گیاهــی همیشــه ســبز با برگ ســوزنی شــکل و گلهــای بنفش و نقرهای اســت کــه از گیاهــان دارویی
پرخاصیت بهشــمار میآید و به خاطر رایحه و طعم قوی آن بهعنوان ادویه در پخت و پز اســتفاده میشــود.
همچنین بهعنوان داروی بسیارعالی برای پوست و بویژه مو مورد استفاده فراوان قرار میگیرد.

درمان سفیدی مو:
روغن رزماری با
تغذیه موها برای
جلوگیری و درمان
سفیدی مو استفاده
میشود ،برای دو
هفته موها را با
ترکیب روغن رزماری
و روغن نارگیل ماساژ
دهید و سپس با آب
گرم و شامپو خوب
بشویید.

هنرهاییلدایی

دکوراسیون شب یلدا ،تنها به چیدمان خوراکیهای
آن روی میــز یــا ســفره ختم نمیشــود ،شــما حتی
میتوانیــد بــا اســتفاده از جزئیــات کوچکــی نظیــر
تزئینــات اناری ،رنــگ و بوی خانــه را یلدایی کنید.
میتوانید حلقههای اناری درست و روی دیوار یا در
نصــب کنید ،که برای این کار بهتر اســت از انارهای
کوچک به همراه شاخهها و میوه کاج استفاده کنید.
یلدا ،شب فال و حافظ است پس نباید شمعها را از
یاد ببرید و اگر آنها را با میوهها ترکیب کنید ،خیلی
بیشــتر به چشــم میآیند.گــردو یــا فنــدق را درون
اســتوانههای شیشهای بریزید و درون آن یک شمع
استوانهای قرار دهید.

اگر کمی خالق باشــید میتوانید از میوههای شــب
یلدا مانند انار و هندوانه ایده بگیرید و کوســنهایی
متناســب بــا حــال و هــوای یلــدا داشــته باشــید.
همچنیــن میتوانید از کوســنهای قرمــز و نارنجی
اســتفاده کنید.اگر نقــاش خوبی هســتید و خیاطی
هــم بلدید میتوانیــد از پارچههای بیاســتفاده در
منزلتان یک رومیزی بینظیر تهیه کنید.

ضد پیری

روغن رزماری برای ابرو و مژه

آنتی اکسیدانهای موجود در رزماری از آسیبهای
پوســتی جلوگیری کــرده و با مبارزه بــا رادیکالهای
آزاد از بــروز چین و چروک و پیری زودرس پوســت
جلوگیــری میکنند .همچنین رزمــاری منبع خوب
آهن ،کلسیم و ویتامین  B6است که از کالژن پوست
محافظــت و پوســت را زیبــا و ســالم نگه مــیدارد.
رزماری ســبب پاکسازی و ســم زدایی از پوستهای
چرب و مستعد به آکنه خواهد شد.

روغــن رزماری یکــی از بهترین مــواد طبیعی برای
تقویــت و پرپشــت شــدن ابروهــا و مژهها اســت که
موجــب تقویــت فولیکــول مــو شــده و بــا افزایــش
گردش خون در ابرو و مژه باعث پرپشت شدن آنها
میشود .البته مواظب باشید که این روغن به درون
چشــم نریزد و همیشه قبل از استفاده هر محصول
پوســتی آن را کمــی روی دســتتان امتحــان کنید که
حساسیت نداشته باشید.

گیــاه رزمــاری دارای خواص متعددی اســت اما
تأثیر این گیاه بر رشــد موها بســیار حائز اهمیت
است .بنابراین افرادی که دچار ریزش مو هستند
میتواننــد بــرای تقویــت موهــای خــود از گیــاه
رزمــاری اســتفاده کنند .ایــن گیــاه دارای خواص
متعــددی ماننــد بهبــود هضــم غــذا ،تقویــت
سیســتم ایمنــی و بهبــود گــردش خون اســت و
میتواند درغذارسانی به موها کمککننده باشد.
افرادی که کف سرشان را با رزماری به طور روزانه
و بــه مــدت چند مــاه ماســاژ دهند شــاهد رشــد
قابلتوجه موهایشان خواهند بود.

مصــرف رزمــاری باعــث تحریــک و تقویــت
فولیکولهــای مو شــده ،خونرســانی به پوســت
ســر را بهبود میبخشد و موها را ضخیم میکند.
بــرای تقویت موهــا از چــای برگ رزمــاری برای
شستن موها استفاده کنید .خاصیت ضدقارچی
رزماری با عفونتهای پوســت سر مبارزه کرده و
از ریزش مو و لکههای طاسی جلوگیری میکند.
همچنین شستن موها با رزماری در درمان شوره
سر ،سوزش پوست سر و خارش پوست سر مؤثر
است.

درمانی برای موهای کم پشت
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تقویتکننده و دوست مو

