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محلمناسب
نکته مهم در انتخاب محل مناسب میز غذاخوری عدم قرارگیری در محلهای پر رفت و آمد است ،چرا که
مسیرهای پر رفت و آمد بدون شک مشکالت فراوانی را برای شما در هنگام چیدمان و سرو غذا ایجاد خواهد
کرد .همچنین بهترین مکان برای قرار گرفتن میز غذاخوری در نزدیکی آشپزخانه است زیرا میز غذاخوری
به لحاظ عملکرد بسیار با آشپزخانه مرتبط است .در آپارتمانهای کوچک اگر مکان قرارگیری میز غذا خوری
بدرستی انتخاب نشود میتواند صدمات بسیار زیادی به دکوراسیون داخلی منزل شما وارد کند.

چیدمان
و انتخاب
میز ناهار خوری
امروزه سادگی در دکوراسیون بیشترین طرفدار
را در سراســر دنیا دارد و دیگر دکوراســیونهای
شــلوغ و پر از تزئینات ریز و درشت از مد افتاده
اســت .بــرای دکوراســیون اتاق غذاخــوری هم
بیشــتر ســبکهای مدرن و مینیمال پیشــنهاد
میشــود که در عین ســادگی فوقالعاده شیک
هستند.

انتخاب درست میز ناهار خوری
برای اینکه اتاق ناهارخوری شــما زیبا و بینقص
باشد باید در انتخاب مدل میز ناهارخوری ،اندازه
صندلــی ها ،رنــگ میــز و صندلی ،لوســتر باالی
میــز و ...دقــت کنیــد .میــز ناهارخــوری میتواند
مســتطیل شــکل ،مربع یا گرد باشــد که انتخاب
آن بســتگی بــه فضــای اتــاق ناهارخــوری دارد،
از صندلیهــای جمــع و جــور بــرای ناهارخوری
اســتفاده کنید و ســعی کنید تم ساده را برای این
فضا انتخاب کنید.

استفاده از رنگهای گرم
بایــد بدانیــم کــه رنــگ دیوارهــا و محیــط
اطــراف میــز غذاخــوری تأثیــر زیادی بر اشــتها
و صمیمیــت در هنــگام صــرف غــذا دارد.
اســتفاده از رنگهای گرم باعث افزایش اشــتها
و ایجــاد صمیمیــت میــان اعضــای خانــواده
میشود.
ابعاد میز غذاخوری
بــرای انتخاب بهترین مکان میز غذاخوری ابعاد
آن نیز دارای اهمیت بســیاری است معموالً باید

فاصله صندلیهــا از دیوار مجاور حداقــل دوازده
سانتی متر باشد .اگر فضای شما به نسبت کوچک
و میز غذاخوری شما بزرگ است بهتر است که در
صورت امکان میز را به دیوار بچسبانید و از فضای
اطراف آن بیشتر استفاده کنید.
نورپردازی
نورپــردازی میتوانــد نقــش بســیار تأثیرگذاری
بــرای ایجــاد محیطی دلچســب هنــگام صرف
غذا داشــته باشــد .ســعی کنیــد مــکان انتخابی
شــما نورپردازی ایده آلی داشته باشد .از آباژور
و چراغهای ســقفی مناســب میتوانید استفاده
کنید.
دوری از تلویزیون
یکــی از عادتهــای بــد خانــواده تماشــای
تلویزیــون در هنــگام صــرف غذاســت .دوری از
تلویزیــون باعث میشــود دقایق صــرف غذا با
بحثهای خانوادگی و ایجاد صمیمیت ســپری
شود.

یکی از مهمترین منابع طبیعی برای زیباسازی و بهداشت پوست و مو استفاده از نمک دریایی است .در
نمک دریا ،امالحی نظیر منیزیم ،کلسیم ،سدیم و پتاسیم وجود دارد .همه این امالح نقش عمدهای
در سالمت و کارکرد پوست بازی میکنند .هرگاه تعادل میزان امالح پوست شما بر هم خورد ،عالئمی
نظیر خشــکی ،قرمز شدن و خارش پدیدار میشــود .این اختالالت با سرد شدن هوا تشدید میشوند.
استفاده از نمک دریایی بهعنوان یک محصول زیبایی عالوه بر اینکه مقاومت پوست شما را افزایش
میدهد ،از پیری زودرس نیز جلوگیری میکند و آبرسانی به پوست را تسهیل میکند.

بانـمـک
زیبـا شویم
تونرطبیعی
یکــی از کاربردهــای مهــم نمــک ،کوچــک کردن
منافــذ عمیق پوســت و ایجــاد تعادل بیــن تولید
چربــی و خنثــی کــردن باکتریهاســت .درواقــع
همیــن باکتریهــا هســتند که پوســت را مســتعد
جــوش و آکنــه میکننــد .میتوانیــد در خانــه آب
نمک درست کنید و قسمت های مختلف پوست
را با آن تمیز کنید .فقط مراقب چشمها باشید.

دندانهایتان را جرمگیری کنید

زیبایی به همین راحتی

اسکرابپوست

نمک و جوش شیرین هر دو الیه بردارهای مالیمی
هســتند که بــه حذف لکهــای دندان کمــک کرده
و باعث میشــوند دندانها ســفیدتر شــوند .نمک
همچنیــن منبــع طبیعــی فلورایــد اســت کــه برای
دندانهــا و لثههــا یــک امتیاز محســوب میشــود.
نمک ،لثهها را قوی و سالمت نگه میدارد و از بروز
بیماریهای لثه جلوگیری میکند.

نمــک دریــا موجــب میشــود پوســت یــک ســد
حفاظتی برای خود ایجاد کند .به این ترتیب ارتباط
بین سلولی نیز افزایش پیدا کرده و آبرسانی به این
ارگان مهم راحتتر انجام میشــود ،درنتیجه روند
پیری کندتر خواهد شد .این عنصر معدنی به شما
کمک میکند پوستی نرم تر ،دندانهایی روشنتر و
ناخنهای سالم تری داشته باشید.

نمک یک الیه بردار طبیعی اســت که پوست مرده
را از بــدن جــدا میکنــد ،همچنیــن مــواد معدنــی
موجود در آن به نرم شــدن پوســت و رطوبت زایی
کمــک میکند .میتوانید مقداری نمک را با روغن
زیتــون یــا روغــن نارگیل مخلــوط کنیــد و آن را کف
دستتان بریزید و به آرامی بهصورت دایرهای روی
پوست ماساژ دهید.

شوره سر را درمان کنید

ناخنهای قوی با نمک

نمــک با تحریک گردش خون پوســت ســر باعث حــذف تکهها و لکهای
ایجاد شــده در آن میشــود .محتوای نمک ،چربی اضافی را جذب کرده و
رطوبت الزم برای جلوگیری از رشد قارچ و شوره سر را فراهم میکند.

نمک الیه شــاخی پوست و ناخن را نرم میکند .جوش شیرین و لیموترش هم برای
کاهش زردی ناخنها و لکههای روی ناخن گزینههای مناســبی هستند .برای محکم
شدن ناخنهایتان میتوانید آنها را در محلول آب و نمک چند دقیقهای نگه دارید.
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