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خانهای با
عطر و بوی
زمستان

اکسسوری

بــا آمــدن فصــل زمســتان بهدلیــل ســرمای هوا
بیشــتر زمان خود را در خانــه میگذرانیم .با وارد
کردن حال و هوای زمستانی به خانه میتوان آن
را به فضایی اســتثنایی تبدیل کرد .داشــتن فضا
و دکوراســیونی نــرم و راحــت باعــث میشــود از
ماندن در خانه لذت بیشتری ببریم.

بــرای اینکــه بتوانید حــال و هوای زمســتان را بیشــتر در
دکوراســیون بــه کار ببریــد از اکسســوریهای گوناگونــی
روی میــز اســتفاده کنیــد کــه از لحــاظ جنــس و متریال
بــا دکوراســیون زمســتانی هارمونــی داشــته باشــند.
اکسســوریهای فلــزی و نقــرهای بــرای دکوراســیون
زمســتانی مناســب هســتند .تعدادی کتاب کــه با رنگ
چیدمانتانهماهنگاست،گلدانیازگلهایطبیعی،
شــمع و دیگر اکسســوریهای مورد عالقهتان برای قرار
دادن روی میــز ،ایــده بســیار خوبــی اســت .اســتفاده از
گلدانهای آپارتمانی سبز و سرحال یا برگهایی که در
زمستان سبز هستند مانند کاج در خانه ،بهترین انتخاب
برای ایجاد یک فضای زمستانی است.

کوسنهایزمستانی
کوســن از عناصــر دکوراتیــوی اســت کــه در زیبایــی
دکوراســیون نقــش بســزایی دارد و انــواع روکــش آن
در بــازار موجــود اســت .با اســتفاده از روکــش بافتنی،
پارچههــای پشــمی یا خــزدار براحتی حس زمســتان
را وارد فضــای خانــه کنید .این کوســنها بافــت نرم و
متفاوتی را به چیدمان اضافه و این احساس را به شما
القا میکنند که اتاق فضایی گرم و نرم دارد.

دکوراسیون زمستانی

روکش و پتوی زمستانی

از بافت در دکوراسیون استفاده کنید

روکــش و پتوی بافــت و خزدار از المانهــای فانتزی و
جذابی محسوب میشوند که دکوراسیون خانه شما را
کامالً زمســتانی می کند .قرار دادن آنها در دکوراسیون
باعــث میشــود تا فضــا ،گرمــا و نرمی را نشــان دهد.
میتوانیــد یک پتو با رنگ مکمــل یا متضاد با مبلها
انتخاب کنید و آن را روی مبل بگذارید.

از پتوهــای بافــت و قالب بافی روی مبلها یا صندلیها اســتفاده کنید یا رومیزیهای قالب بافی روی
میزهــا بگذاریــد .زیرپایــی بافتنی و پاف بهتریــن راه برای اضافه کردن طرح و نقش در فضا هســتند و
میتوانند اســتفادههای گوناگونی داشــته باشــند .از آنها میتوان هم برای نشستن و هم بهعنوان میز
اســتفاده کرد .پاف نیز همانند کوســنها طرحها و انواع مختلفی دارند .برای دکوراســیون زمستانی از
روکش و طرح بافتنی و خزدار آن استفاده کنید.

میوههــای کاج و چــوب دارچیــن در فصــل زمســتان
القاکننده گرمای محیط اســت .ســبد تزیینی پر از گل و
گیاهان خشک و معطر زمستانی (چوب دارچین ،میوه
کاج ،برگهای همیشــه ســبز )...عالوه بر جنبه تزیینی،
فضــای خانــه را معطر و زمســتانی میکنــد .همچنین
میتوانید میوههای کاج را بــه رنگ نقرهای در بیاورید و
به همراه دونه برفهای کاغذی روی شــاخهای خشک
وصل کرده و آن را در گلدانی تزیین کنید.

سر درد
رطوبت موجب تغییرات شــدید در بدن میشــود.
خوابیــدن با موهای خیس بخصوص بســتن حوله
به موها موجب میشــود که موهای شــما به مدت
زیــادی مرطــوب بمانــد .وقتی مــو مرطوب اســت
درجــه حــرارت ســر در خــواب افزایــش مییابــد.
درنتیجــه درجــه حــرارت ســر نمیتواند خــود را با
درجــه حرارت بــدن تطبیــق دهد بهخاطــر همین
سردرد شدید در نصفه شب به وجود میآورد.
عفونت قارچی پوست
یکی دیگر از عوارض خوابیدن با موی خیس ،ابتال به
عفونت قارچی اســت .خوابیدن بــا موهای مرطوب،
خطر ابتال به عفونتهای پوست را افزایش میدهد.
سعی کنید موهای خود را در روز بشویید و شبها قبل
خــواب دوش نگیرید .عفونت قارچی پوســت ،نوعی
عفونت مسری بوده که باعث خارش وحشتناک شده
و میتواند منجر به ریزش مو شــود .زمانی که موهای
خیــس خــود را روی بالش قرار میدهیــد ،بالش گرم
و مرطــوب میشــود .ترکیــب مــوی مرطــوب و بالش
مرطوب موجب رشد قارچ خواهد شد.
آلرژی و سرما خوردگی
تغییــرات در دمــای بدن هنــگام خواب بــا موهای
مرطوب میتواند سیســتم ایمنــی بدن را تضعیف
کنــد و باعــث ایجــاد شــرایطی ماننــد آلــرژی و
ســرماخوردگی شــود .رطوبــت مــو چنــد ســاعته

مکانیزم دفاعی را تضعیف میکند و به ویروسها
و باکتریها اجازه حمله میدهد.
شکستگی و چسبندگی موها
مو زمانی که مرطوب اســت ،بسیار شکننده خواهد
بــود .در ایــن حالت ،مــو نفوذپذیر بــوده و میتواند
تــا  ۴۵درصــد وزن خــود آب جذب کنــد .زمانی که
خواب هستید ،حرکت سر شما باعث کشیده شدن
مو به اطراف شــده و این امر احتمال شکســتگی مو
را افزایــش میدهــد .ایــن حالت روی تمــام بافت
موهای شــما تأثیر گذاشته و رشــد موها را با مشکل
مواجــه میکنــد .همچنیــن خوابیدن در شــرایطی
کــه موهــا همچنــان مرطــوب هســتند میتواند به
چســبندگی موها در صبح روز بعد منجر شود و گیر
افتــادن تارهــای مو در یکدیگــر را به همراه داشــته
باشد.
بالش مرطوب ،ایجاد باکتری
ممکــن اســت پیــش بیاید کــه شــما از خســتگی با
موهــای خیس بــه رختخــواب برویــد .وقتی با ســر
خیــس روی بالشتــان میخوابید ،رطوبــت به آن
منتقــل میشــود و درنتیجــه مقــدار بســیار زیــادی
باکتــری خطرنــاک روی آن جمع میشــود .پس تا
جای امــکان ازخوابیدن با مــوی خیس پرهیز کنید
ولــی اگــر تنبلــی پیروز شــد حتمــاً حولهای خشــک
را قبــل از خــواب روی بالــش قــرار بدهیــد تا از شــر
باکتریهای عفونتزا خالص شوید.

با موهای خیس به رختخواب نروید
بســیاری از خانمها عادت دارند با موی خیس و خشــک نشــده به رختخواب بروند ،اما این عادت بد،
نه تنها بر موهای ســر تأثیرگذار اســت ،بلکه میتواند سالمت کلی فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد .اگر
شما هم اینگونه هستید بهتر است این عادت بد و مضر را ترک کنید .حتماً قبل از خواب موهای خود
را خشک کنید.
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