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رنگهای
منفی
در دکوراسیون

مردم معموالً رنگها را بر اســاس سلیقه شخصی
یــا هماهنگ بــا رنگ دیگر وســایل خانــه انتخاب
میکنند .امــا هنگام انتخــاب رنگ بایــد تأثیر آن
روی احساســاتمان را نیز در نظر بگیریم .بعضی
رنگها مثل خاکســتری بعد از یــک روز طوالنی و
پر اســترس حــس خوبی بــه ما نمیدهنــد و حتی
باعــث ایجــاد احســاس خســتگی و افســردگی
میشوند.رنگهایمنفیرابهتربشناسیموازآنها
در دکوراسیون منزل کمتر استفاده کنیم.

زرد روشن

قهوهایتیره

رنــگ زرد بــه بعضــی افــراد احســاس اضطراب
میدهد .درســت اســت که این رنگ ویژگیهای
خوبی نیز دارد اما استفاده از آن در اتاق کمی تند
و خشن است.

اگــر میخواهیــد بــرای اتــاق از رنــگ آرام بخش
قهوهای اســتفاده کنید بایــد در انتخاب طیف آن
دقــت کنید .بهعنــوان مثــال رنگ قهــوهای تیره
باعث افســردگی و تحلیل انرژی میشــود .از این
رنگ بهعنوان رنگ حاشــیه استفاده کنید و برای
دیوار اتاق از طیفهای روشنتر استفاده کنید.

قهوهای مایل به قرمزتیره

صورتیپررنگ

رنــگ قهــوهای یــک رنــگ آرام بخش اســت اما
وقتــی ترکیبــی از رنگدانههای قرمــز در آن وجود
داشــته باشــد باعث ایجاد احســاس اضطراب و
عصبانیت میشود .به عالوه چون یک رنگ گرم
و تیره است فضا را کوچکتر نشان میدهد.

انتخاب طیف مناسب صورتی کمی سخت است
چون خیلی از آنها کودکانه و بیش از حد دخترانه
هســتند .مثــل صورتــی پررنــگ کــه یــک فضای
افسردهکننده ایجاد میکند.

زرد آفتابی

خاکستری در آشپزخانه و پذیرایی

نارنجی

قرمز روشن

ایــن رنــگ صــرف نظــر از اینکه بــه دکوراســیون
پاییــزی جلوه زیبایی میدهد اگــر در به کار بردن
آن زیاده روی شــود ذهــن را بیش از حد تحریک
کرده و باعث سردرد میشود.

ایــن رنگ در اتاق خواب و حمام آرامش بخش اســت اما
طراحــان اســتفاده از آن را در آشــپزخانه و اتاقهــای دیگر
توصیهنمیکنند.رنگخاکستریرا درآشپزخانهوپذیرایی
به کار نبرید مگر اینکه بخواهید اشتهای خود را کم کنید.

این رنگ به ســبب تحریــک بیش از حد اشــتها و به خطر
انداختن ســامت معده بهعنوان یکی از رنگهای منفی
مطرح است .عالوه بر آن استفاده از این رنگ برای بخش
وسیعیازدکوراسیونسببایجادحالتخستگیمیشود.

اگر تمام دیوار اتاق را قرمز کنید در شما احساس
خشــونت و اســترس ایجــاد میکنــد .اگــر عالقه
زیــادی به ایــن رنگ داریــد از آن بهعنــوان رنگ
حاشیه استفاده کنید.

ورزش کنید
تاهمیشهزیبابمانید

امروزه پزشکان بر این باورند که ورزش کردن نقش
مفیدی در سالمت پوست بدن افراد دارد .افرادی
که تحرک بدنی ندارند بعد از چند سال پوست شان
شل میشود و زیبایی پوست آنها شدیداًکاهش
پیدا میکند .همچنین چین و چروکهای زیاد و
انباشته شدن چربی در اطراف چشم و گردن و دیگر
قسمتهای صورت میتواند تأثیر منفی زیادی روی
ظاهر انسان داشته باشد.
جلوگیری از پیری
با افزایش سن ،چین و چروک پوست و خطوطی
کــه هنــگام عصبانیــت و تغییــر چهــره ایجــاد
میشــود ،افزایش مییابد اما آنچه مسلم است
میتــوان بــا انجــام ورزش از شــکلگیری دوباره
و افزایــش ایــن خطــوط پیشــگیری کــرد.ورزش
برای مبارزه با عالئم پیری مفید اســت وموجب
میشــود که پوســت جوانتــر و شــادابتر بهنظر
برســد و در نتیجــه خود فرد هم احســاس خوبی
داشته باشد.

پاکسازی پوست
ورزش موجــب افزایــش جریان خون در ســطح
پوست و توزیع مواد مغذی به سلولهای پوستی
و دور کــردن مــواد مخــرب و ســمی از پوســت
میشــود .ورزش منظــم همچنیــن بــه افزایــش
تعریق پوست منجر شده و این اثر خوبی در نرم
شــدن پوست و پیشــگیری از شــکنندگی آن دارد
و افــرادی کــه هنــگام ورزش پیــاده روی طوالنی
میکنند ،چهره بشاش تری دارند و رنگ پوست
آنهــا روشــنتر اســت .در کنــار آرامســازی بدن و
آرامــش عضــات ،متخصصــان معتقدنــد کــه

ورزشهای هــوازی مانند قــدم زدن یا دوچرخه
سواری موجب پاکسازی پوست میشود.
جوانسازی پوست
ورزش کــردن موجــب افزایــش تولیــد طبیعــی
کالژن کــه نوعــی بافــت پیونــدی اســت ،شــده و
به جوان شــدن پوســت بــدن منجر میشــود .در
افراد تنبل و کســانی کــه ورزش نمیکنند ،تعداد
فیبروبالســتها که محرک تولیــد ماده کالژن در
پوست هستند ،کمتر است و زودتر پیر میشوند.
در ایــن افــراد ،پوســت بســرعت تیــره و چــروک
میشود.

11

طراوت و شادابی پوست
پوســت شــما برای ســالم و شــاداب مانــدن نیاز
بــه اکســیژن و مواد مغــذی دارد .انجــام حرکات
ورزشــی بــا باال بــردن تپــش قلب و خونرســانی
بهتر ،اکسیژن بیشــتری به پوست میرساند .این
خونرســانی پوســت شــما را درخشــان و شاداب
میکند.
موهای سالمتر
خونرســانی بهتر هنــگام ورزش بــرای موها نیز
مفید است ،رسیدن مواد مغذی به فولیکولهای
مــو ،رشــد موهــا را افزایــش میدهــد .همچنین
کاهش اســترس ،شــکنندگی و ریزش مو را بهبود
میبخشد.
براق شدن پوست بعد از ورزش
هنگام ورزش کردن ،پوســت چربیهای طبیعی
میسازد .این چربیها سبب میشوند که پوست
ســالمتر و لطیفتــر بهنظــر بیایــد و همچنیــن
رطوبــت الزم بــرای پوســت را تأمیــن میکنــد.
ورزش تولید چربیهای ســطح پوست را تنظیم
میکنــد در نتیجــه چربــی اضافــی پوســت بــه
حداقل رســیده و منافذ پوست کوچک میشوند.
گلگــون شــدن پوســت بعــد از ورزش کــردن
باعــث افزایش ســامت و جذاب شــدن پوســت
میشود.

