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خانه را پر از مبل نکنید

معلوم نیســت چرا خیلــی از ما فکــر میکنیم باید
همیشه مبلها را بهصورت یکدست و کامل تهیه
کنیم .غافــل از اینکه هر مبلی برای نمای بهتر نیاز
به فضا و مکان مناسبی دارد .در خانههای بیشتر ما
یکدست مبل کامل شش نفره حتماً پیدا میشود
در حالی که شــاید مســاحت خانه بیشــتر از  80متر
نباشــد .این اشــتباهی اســت که این روزها خیلیها
ناخواســته به آن دســت میزننــد .در حالی که یک
مبــل راحتــی بــه تنهایــی میتوانــد خانــه را بســیار
زیباتر کند.

چگونه
خانههای
کوچکرا
بزرگ
نشان
دهیم
سعیده ستوده نیا

این روزها اغلب
افراد در خانههای
نقلیزندگی
میکنندولیگاهی
چیدماننادرست
یشود
موجبم 
که فضا از آنچه
هستکوچکترو
شلوغتر دیده شود.
باید راهکارهایی را
که موجب میشود
منزل بزرگتر از
آنچه هست دیده
شود ،یاد بگیریم.

استفاده بهینه از دیوار

معمــوالً اســتفاده از دیوارهــا همیشــه
یکجور اســت .فرقی هم بــه بزرگی یا
کوچکی اتاق نــدارد .همه ما از دیوارها
فقــط بــرای آویــزان کــردن تابلوهــا
اســتفاده میکنیم یا در نهایت دو ،سه
عــدد طاقچــه روی آن نصب میکنیم
امــا آیا تا بــه حال بــه قابلیــت دیوارها
بــرای آویزان کردن میزهای تاشــو فکر
کردهایــد؟ دیوارهــا میتواننــد بهترین
مــکان بــرای میزهــا و کتابخانههــای
تاشوی جادار باشند.

نصب درست پرده

ایــن قانــون کــه حتمــاً پردههــا بایــد از
باالی پنجرهها شــروع شوند و به اندازه
ارتفــاع پنجرهها پایین بیاینــد ،در اتاق
خوابهــای کوچــک اصــاً مناســب
نیست .در اتاقهایی که فضای کوچکی
دارند بهترین کار آویزان کردن پردهها
از ســقف تــا روی زمیــن اســت بــدون
در نظــر گرفتن ســایز پنجره .همچنین
بهترین رنگ هم برایشــان رنگهای
خنثــی اســت .یکدســت بــدون هیــچ
نقش و نگار اضافی.

استفاده درست از راهرو

راهروهــا در خانههای امروزی اســتفاده چندانی
ندارند .بیشتر اوقات صاحبخانه با انداختن یک
قالــی بلنــد و قــرار دادن یک آینه و کنســول همه
ســعی خودش را برای زیبایــی این محیط بدون
استفاده خانه میکند اما مسأله این است که نباید
از پتانسیلهای این قسمت خانه غافل شد .اصالً
هیچ جای کتاب قانون طراحی داخلی نیامده که
از فضای راهروها نباید استفاده کرد .پس تا جایی
که میتوانید از راهروها استفاده کنید اما با نظم و
ترتیب آن هم با به کار بردن طاقچههای دکوری
یا کمدهای دیواری .چون هیچ چیزی نمیتواند
بدتر از یک ورودی به هم ریخته باشد.

استفاده از پشت درها

این روزها اســتفاده از وسایلی خاص که امکان به
کار بــردن فضاهای غیرقابل اســتفاده را میدهد
بیشــتر از قبل شــده اســت .مانند رختآویزهای
پشــت در یا وســایلی کــه مــواد شــوینده و ...را در
حمام و ســرویس بهداشــتی جاســازی میکنند.
اینجور وقتها بهتریــن کار بهجای تلنبار کردن
لــوازم در کابینتهــا یــا انبــاری چیــدن آنهــا در
قفسههای خاص پشت درهاست .درواقع پشت
درهــا میتواند بــا فضای خالی مناسبشــان راه
خوبی برای نظم بخشیدن به خانه باشد.

زیـبـایـی
احتماالً از فواید
عالی مصرف لبو
برای سالمت بدن
آگاه هستید .اما
آیا میدانستید
استفاده از لبو
میتواند برای
شادابی پوست
صورتتان هم
بسیار مفید و مؤثر
باشد؟ لبو سرشار از
آنتیاکسیدانهای
مفید است و
در عین حال
خاصیت ضد
التهابی و ضد
قارچی هم دارد .اما
صرفنظر از تمامی
فواید آن برای
سالمتی کل بدن،
مصرف لبو برای
حفظ زیبایی ظاهری
هم بسیار حائز
اهمیت است.

خواص لبو
برای پوست و مو

درمان خشکی پوست در زمستان
لبــو بــه درمــان لکههــای صــورت کمــک
میکنــد .التهــاب و قرمزی پوســت را التیام
میبخشــد و از بــروز چینوچروکهــا
پیشــگیری میکند .اگر در فصل زمستان به
خشــکی پوســت دچار میشــوید ،از ماسک
لبو برای درمان این معضل کمک بگیرید.
درمان آکنه و جوش صورت
آب چغندر دارای خواص ضد التهابی قوی
بــوده و برای درمــان آکنه و جــوش صورت
مفید است.هر روز صورت خود را با ترکیب

آب چغندر و سرکه بشویید تا آکنه و جوش
صورت و جای جوش را درمان کند.
ضد چروک طبیعی پوست
لبو حاوی آنتی اکســیدانهای زیادی است
چیــن و چــروک پوســت را کاهــش داده و
باعث جوانسازی پوست صورت میشود.
درمان انواع لکههای پوستی
نوشــیدن منظــم آب چغنــدر بــه طــور
مؤثری جای زخمها و لکههای پوســتی
را کاهش میدهد .همچنین اســتفاده از
لبــو منافذ باز پوســت را بســتهتر میکند
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و لکههــای تیــره روی آن را به طرز قابل
توجهــی کمرنــگ میکنــد تا رفتــه رفته
کامالً محو شوند.
روشن کردن تیرگی لبها
اگــر لبهــای شــما خشــک ،تیــره و
پوستهپوســته هســتند و رطوبت خود را
از دســت دادهاند ،استفاده از چغندر راه
حل مناســبی برای شــما است .استفاده
از چغندر ،لبهای شــما را جذاب و زیبا
میکند و رنگ قرمز طبیعی به لبهای
شما میبخشد.

درمان سیاهی دور چشم با چغندر
ســیاهی دور چشــم یکی از مشــکالت رایج است
کــه بســیاری از افــراد را درگیــر خــودش کــرده
اســت .از بیــن بــردن ســیاهی دور چشــم یکــی
از جالبتریــن خــواص چغنــدر بــرای حفــظ
ســامت پوست اســت .چغندر یک منبع غنی از
آنتیاکســیدانها است که به تجدید قوای پوست
کمــک میکنــد .اســتفاده منظــم از آب چغنــدر
نــه تنها ســیاهی دور چشــم و پف زیر چشــم را از
بین میبــرد ،بلکه شــما را از اســترسهای خانه
و محل کار دور میکند.
خواص آب لبو برای مو
یکــی از دالیــل بســیار مهــم ریــزش مــو ،کمبود
پتاســیم اســت .فقــدان ایــن عنصــر در بــدن
موجــب ریــزش مــو و ضعیــف شــدن ســاختار
آن میشــود .لبــو حاوی میــزان زیادی پتاســیم
اســت و میتوانــد کمبــود ایــن عنصــر را در
فولیکولهای مو جبران کند .همچنین فعالیت
آنتیاکســیدانهای موجــود در چغنــدر ،عوامل
میکروبی پوســت ســر را متوقف کرده و فعالیت
مثبــت فولیکولهــای مــو را تقویــت میکنــد.
بنابرایــن میتوانیــد از آب لبــوی پختــه شــده
بهعنــوان یک ماســک ضــد ریزش مو اســتفاده
کنید.

