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آباژو رهای پای ه دار

از نظر ابعــاد ،آباژورهای پای ه
دار ،بــا اندازه متوســط میان
آباژورهای رومیزی و ایستاده
قــرار میگیرنــد .اســتفاده از
این آباژورها در دکوراســیون
منــزل با ســقفهای کوتا ه به
بلندتــر نشــان دادن ســقف
کمک خواهد کرد .میتوانید
از آباژورهای پایــهدار در کنار
مبلهای تک در گوشــه اتاق
اســتفاده کنید .با کمک یک
میز کوچک و تعدادی کتاب
در کنار آباژور پای ه دار ،فضای
مناســبی بــرای مطالعــه در
اتاق نشیمن فراهم میشود.
آباژورهای پایــه دار ،بهترین
گزینه بــرای آبــاژور پذیرایی
است.

راهنمایچیدمان

آباژور و نورپردازی خانه

سعیده ستوده نیا

نورپردازی صحیح در دکوراســیون منزل تأثیر مهمی
دارد .بــرای اینکــه نــور مناســب فضــا را بــا توجــه بــه
دکوراسیون منزل خود تأمین نمایید ،باید در انتخاب
آباژور در دکوراسیون دقت کنید .هرچقدر هم که برای
معماریداخلیمنزلخودهزینهکنید،بدونانتخاب
نور و روشنایی مناســب ،دکوراسیون منزل شما کامل
نخواهد شــد .برای اینکه منزل خود را همانند یک اثر
هنری جلوه دهید ،باید بدانیــد چه نوع آباژوری برای
فضایمنزلشمامناسباست.

سبک دکوراسیون منزل
اگــر از وســایل مدرن در دکوراســیون منــزل خود
اســتفاده میکنیــد ،ترجیحــاً مــدل آبــاژور را نیــز
متناســب بــا ایــن ســبک انتخــاب کنیــد .اگــر در
انتخــاب دکوراســیون منــزل از رنگهــای تیــره
اســتفاده کردهایــد ،به نور بیشــتری بــرای محیط
احتیــاج پیــدا خواهیــد کــرد .پــس بهتر اســت از
آباژورهایــی بــا رنــگ روشــن اســتفاده کنیــد .به
ترکیــب نوری که آبــاژور میتاباند دقت کنید .اگر
از شــیدهای رنگی روی آباژور اســتفاده میکنید،

رنگهایی را انتخاب کنیــد که بر میزان نور مورد
نیازتان تأثیر منفی نگذارد.
میزان احتیاج به نور
بــه منبعهای نور طبیعی دقت داشــته باشــید .نور
طبیعی که از پنجرههــا میتابد زیبایی خاص خود
را دارد ،اما مشــکل اینجا اســت که نور طبیعی تنها
مختص روز اســت .تعداد آباژورها به میزان نوری
کــه بهصــورت طبیعــی دکوراســیون منزل شــما را
روشن میکند بستگی دارد .اگر میخواهید بخشی
از خانه را روشــنتر نگه دارید یا توجه را به وسایلی

که در آن محــدوده قرار دادهاید جلب کنید ،آباژور
را در آن بخش قرار دهید .برای روشــن دیده شدن
بخشــی از دیوار و دکوراســیونی که روی دیوار منزل
اســتفاده کردهایــد ،از آباژورهایی اســتفاده کنید که
نور را به سمت دیوار و رو به باال هدایت کنند.
همه خانهها به آباژور نیاز دارند
بــرای اینکــه بتــوان نــور را متمرکــز کــرد از آبــاژور
اســتفاده میکنیم .تصور کنید که در ســالن نشیمن
قصــد خواندن کتابــی را دارید .یک آباژور ایســتاده
بــه شــما کمــک میکنــد کــه بهــره بیشــتری از نــور
المــپ ببرید .چرا که به شــما امــکان تنظیم نور در
جهــت مطلوب و مســدود کــردن آن در جایی راکه
نیاز نیســت میدهد .همچنین بازتاب نور به سقف
و دیوارهــا فضــای جذابتــری را در اختیــار شــما
قــرار میدهد .همچنیــن هنگامی که از یــک آباژور
رومیــزی اســتفاده میکنیــد ،بازتاب نــور در فضای
اتاق بســیار کمتر اســت و تمرکز آن بر فضای مورد
نیاز شما قرار میگیرد.

زیـبـایـی

زیبایی همیشگی با پوست سیب

قبل از اینکه پوســت ســیب را دور بیندازید ،خوب اســت بدانید که پوســت ســیب
خیلی بیشتر از گوشتش خاصیت دارد.یکی از خواص سیب این است که در حفظ
طراوت و شــادابی پوســت مؤثر اســت .با استفاده از ســیب میتوان خشکی ،ترک
خوردگی ،رنگ پریدگی و بســیاری از بیماریهای پوستی طوالنی و مزمن را از بین
برد .پوســت سیب با خاصیت ضد سرطانی خود میتواند بسیاری از بیماریها را
بهبود بخشــد و همچنین میزان ویتامین و امــاح و مواد معدنی آن چندین برابر
خود سیب است.

ماسک قوی جوان کننده

مزایای سیب برای موها

این میوه یک ماسک قوی ضد پیری است .عالوه
بــر اینکه پوســت را مرطوب میکنــد ،از چروک و
کدر شدن آن جلوگیری میکند و یک ماسک ضد
پیری بسیار عالی است .مصرف منظم این میوه
چیــن وچروکهای ریــز و خطوط نــازک صورت
را محــو مــی کند و پوســت جوان می شــود .برای
دیــدن این تأثیــر ،هر روز یک ســیب را رنده کنید
و 20دقیقه پوســت را ،مخصوصاً قسمتهای در
خطر چین و چروک مثل دور لبها و خط اخم و
انتهای پلک را با آن ماساژ دهید.

عــاوه بــر اینکــه ســیب بهترین دوســت برای پوســت
اســت ،فواید خیلــی خوبی هم برای مــو دارد .مصرف
منظم ســیب باعث میشود موهای شــاداب و زیبایی
داشــته باشــید .مــواد مغــذی موجــود در ایــن میــوه
میتواند به رشــد و تقویت موها کمک کند .وجود یک
مــاده مغذی بهنام بیوتین در ســیب موجب رشــد مو
است .بیوتین رشد مو را زیاد می کند و باعث ضخامت
و مقــاوم شــدن تارهــای مو می شــود .همچنیــن آنتی
اکسیدانهای موجود در سیب ،گردش خون در پوست
سر را افزایش داده و ریشه موها را قویتر می کند.

ضد آفتاب مؤثر

درمان پف چشم و تیرگی دور چشم با سیب

ســیب شــامل ذرات  UVBاســت که میتواند در
برابــر اشــعههای خورشــید از پوســت محافظت
کنــد .این میــوه قادر اســت آفتــاب ســوختگی را
درمــان کند و جلوی الیهبرداری پوســت بهدلیل
سوختگی در برابر آفتاب را می گیرد .برای درمان
آفتاب سوختگی یک قاشق چایخوری گلیسیرین
را با یک سیب رنده شده مخلوط کنید و بهمدت
یک ربع روی پوست قرار بدهید و بعد با آب سرد
به آرامی بشویید.

بــا قــرار دادن یــک تکه از پوســت ســیب در
زیر چشــم ،میتوانید تیرگیهای دور چشــم
و پف اطراف چشــم را کاهش دهید.
مخلوطــی از دو قاشــق غذاخــوری ســیب و
ســیب زمینی رنده شــده را در یک دســتمال
نــازک قــرار دهیــد و آن را  20دقیقــه روی
چشــم بگذاریــد .انجــام مــداوم ایــن کار
میتوانــد به کاهش تیرگی دور چشــم کمک
کند .
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