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بهترین رنگها
برای اتاق خواب

کیفیــت و کمیــت خواب نقش بســیار زیــادی در
میــزان رضایــت مــا از زندگــی خواهــد داشــت.
رنــگ اتاق خــواب و نــور چراغ خــواب نیــز تأثیر
بســیار زیادی روی کیفیت خــواب دارد .هر رنگ
احســاس خــاص خــودش را دارد کــه میتوانــد
واکنشهای روانشناختی متفاوتی را ایجاد کند.
سعیده ستوده نیا

رنگهای گرم
اگــر شــخصی زودرنــج و حســاس هســتید ،اگــر
شخصیتی دارید که بسرعت عصبانی میشوید و اگر
اتــاق خواب را برای یک نوجوان در حال بلوغ آماده
میکنید به هیچ وجه رنگهای نارنجی و قرمز برای
اتاق شما مناسب نیســتند .اما در میان این رنگها
صورتــی و زرد مســرتبخش و شــادیآور اســت.
صورتیهای بســیار مالیم کــه به گلبهی و رنگهای
روشن مشابه نزدیک هستند ،پیشنهاد میشود.
رنگهای سرد
آبی یا ســبز ،نقرهآبی یا فیــروزهای ،انتخابهای
بینظیــر بــرای اتاقهــای خــواب افراد هســتند.
گویی تمام این رنگها برای اتاق خواب ســاخته
شــدهاند .آبیهــا بــا طیفهــای متنوع و ســبزها
عالوه بر اتاق خواب در سالنهای نشیمن و حتی
ادارات نیز قابل اســتفاده هستند .در کل میتوان
گفت رنگهای ســرد مناسبترین رنگها برای
اتاق خوابها هستند.

رنگهایخنثی
از میان رنگهای خنثی نیز تنها رنگهای میانی
را بررســی میکنیــم که در بین آنهــا رنگ بنفش
بــا ترکیبهــای روشــن آن را بــرای اتــاق خــواب
پیشــنهاد میدهیــم چــرا که بــه رنگهای ســرد
نزدیــک میشــود .رنگهــای خنثی نیز بــا توجه
به اسمشــان انتخاب صحیحی برای اتاق خواب
نیستند مگر اینکه این رنگها به دیوارهای خانه
شما تحمیل شده باشند.

گهای روشن
رن 
انتخاب اکثر افراد بــرای رنگ آمیزی یا چیدمان اتاق
خــواب اســتفاده از رنگهای روشــن اســت .بســیاری
رنگهــای تیــره را نشــانه افســردگی ،ناراحتــی یــا
هنجارشــکنی میدانند تا یک ســلیقه شخصی .اتاق
خــواب بــا اســتفاده از رنگ روشــن حس ســر زندگی،
روشــنایی ،شــفافیت و همیــن طــور نظافــت را بیــان
میکند .اما انتخاب یک رنگ از میان طیفهای رنگی
موجود در دسته رنگهای روشن کار سادهای نیست.

رنگهایتیره
شــخص به محــض ورود به اتــاق با رنگهای
تیره دچار احســاس اضطــراب و ناامنی کرده
و بشــدت خــود را درگیــر گذشــته میبیند .در
ایــن حالــت نــه تنهــا احســاس راحتــی از وی
ســلب میشــود ،بلکــه بــا گذشــت زمــان بــر
اســترسهای درونــی وی افــزوده میشــود.
بــرای اینکــه ایــن موضوع ایــن دســته از افراد
را دچار مشــکل نکند ،بهتر اســت نور فراوانی
بــه محیــط تزریــق شــود تــا زمانــی کــه وقــت
خــواب فــرا رســید شــخص بــا اختیار خــود به
تاریکــی محیــط بیفزایــد  ،نــه از روی اجبــاری
که محیط بــه وی تحمیل میکند .در مجموع
بایــد بیان کنیم تعــداد افرادی که بــرای اتاق
خــواب از رنگهــای تیــره اســتفاده میکننــد
کمکــم رو بــه افزایــش اســت و ایــن موضــع
دلیلی جز حرکت به ســمت دکوراســیونهای
مدرن ندارد.

زیـبـایـی

مرکبات ،روشنکننده پوست

پوســت خشــک چهــره را کســل و مــرده نشــان
میدهــد .ولــی مرکباتــی همچــون لیمــوی زرد
بهدلیل داشــتن ویتامین ســی نه تنها به شادابی
صــورت کمک میکند بلکه پوســت را درخشــان
میکنــد .همچنین اســتفاده مــداوم از آن باعث
صاف شدن پوست نیز میشود.

اگر میخواهید پوست خوبی داشته باشید

از لیمو شیرین
غافل نشوید

لیمو شــیرین میوه خوب فصل سرما عالوه
بــر خــواص بــرای ســامتی ،بــرای پوســت
نیــز عالــی اســت .بهدلیــل عطــر شــیرین و
ویتامین سی باال ،آب این میوه در بسیاری از
محصوالت مراقبت از پوست و مکملهای
دارویــی بــرای درمان پوســت زبر و خشــن،
مرطوب کردن ،بهبود رنگ پوســت و بهبود
درمان به کار میرود.

سفیدکننده و پاککننده مالیم

آب لیمــو شــیرین دارای عوامــل ســفیدکننده و
پاککننــده اســت کــه بــرای خالصــی از تجمــع
رنگدانــه ،آکنــه و لکه مفیدند و باعث درخشــش
و صافــی پوســت میشــوند .همچنیــن میتــوان
بهعنوان پاککننده طبیعی آرایش صورت از آن
استفاده کرد.لیمو شیرین برای درمان سیاهی زیر
بغل ،آرنج و زانو نیز مفید است.

مرطوبکننده طبیعی

لیموشــیرین بهعنــوان یک مرطوبکننــده طبیعی
پوســت صورت و بــدن عمل میکنــد .میتوانید هر
روز بعــد از شســتن صــورت آب لیمــو شــیرین را به
پوســت خود بمالید .همچنین میتوانید یک قاشق

آب لیموشــیرین را با یک قاشــق پودر جوانه گندم و
یک قاشق عســل ترکیب کنید و روی پوست صورت
بمالید و بعد از بیست دقیقه صورت را با آب بشویید.

کاهش چین و چروک پوست

افرادی که از ویتامین سی بیشتر نسبت به دیگران
اســتفاده میکنند ،چیــن و چروک پوســتی کمتر
و همچنین پوســتی شادابتر نســبت به دیگران
دارنــد .ویتامیــن ســی نقــش اساســی در ترمیــم
و رشــد بافتهــای بــدن دارد .اســتفاده از لیمــو
بهوجود آمدن چروکهــا را به تأخیر میاندازد و
نیز از بیرنگ شــدن پوســت جلوگیــری میکند و
همچنین مانع پژمردگی و افتادگی پوســت که از
عالئم پیری است میشود.
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پوست لیمو شیرین

پوســت لیمو در جلوگیری از مشــکالت پوستی
نظیــر چیــن و چــروک ،آکنــه ،رنگدانههــا و
لکههــای تیره نقش دارد زیرا رادیکالهای آزاد
نقش بسیار مهمی در این فرآیند بازی میکنند
و پوســت لیمو سرشــار از آنتی اکسیدان است و
تا حد زیادی در سم زدایی پوست نقش دارد.

توقف در ریزش مو

لیمو شیرین و دیگر مرکبات حاوی اینوزیتول است
کــه عالوه بر خاصیت کاهندگی کلســترول و چربی
در بــدن ،از ریــزش موهــا نیز جلوگیــری میکند .به
جای پرداختــن هزینههای گران بــرای محصوالت
مو ،ســعی کنید از مرکبات برای موهایتان استفاده
کنید که ریزش موها را کنترل و آنها را ســالم و براق
یکند.
نگهداریم 

روشنکننده رنگ لب ها

چندیــن بــار در روز آب لیمــو شــیرین بخوریــد تا
رنگ لبها روشن و صورتی و لبها نرمتر شوند،
همچنین میتوانید روزی سه بار آب لیمو شیرین
را روی لبها بمالید تا رنگ آنها را روشنتر کند.

