iran BANoO
شماره دویست و یکم
یکشنبه  23دی 1397

مهارتاستفادهاز
رنگطالیی
در دکوراسیون

اســتفاده از رنگ طالیی برای دکوراســیون بسیار
فراگیر شــده و ایــن رنگ با همه ابهتــش ،زمانی
زیبــا بهنظــر میرســد کــه ظرافتش هــم در نظر
گرفتــه شــود .در دکوراســیون داخلی اســتفاده از
طالیی کمی نیاز به مهارت و دانستن ترفندهای
بیشتری دارد .اگر به درستی انجام گیرد میتواند
گرمــای مالیــم امــا پرجالیــی را بــه فضــای اتاق
اضافه کند .اما اگر اشــتباه استفاده شود میتواند
یــک خانــه طالیــی دلــزده و افراطــی برای شــما
ایجاد کند.

حذف نور موضعی
رنــگ طالیــی درخشــش دارد .پــس احتیــاج بــه
اســتفاده از نور موضعی در فضا وجود ندارد چون
باعث میشــود از جلوه رنگ طالیی کاســته شــود
و زمانــی که طالیی در معرض مســتقیم نــور قرار
میگیــرد ،درخشــش آن چشــم را آزار میدهــد.
معموالً رنگ طالیی در جاهایی اســتفاده میشود
کــه نور طبیعی نداریم .برای دکوراســیونی با رنگ
طالیــی حتمــاً بایــد از نورهــای آفتابــی در فضــا
استفاده کرد به این خاطر که رنگ طالیی بیشترین
درخشش را در فضای تاریک دارد.
طالیی با انواع رنگها
استفاده ماهرانه از رنگ طالیی در خانه منجر به خلق
فضایی مجلل میشود .استفاده از ترکیب رنگ طالیی
ومشــکی یا طالیی و آبی در دکوراسیون پذیرایی بسیار
جــواب میدهــد .رنــگ طالیی تنهــا رنگی اســت که با
تمام گروههای رنگی و با تمام رنگها از سفید تا سیاه
جذاب به نظر میرســد .طالیی در ترکیب با رنگهای
پرطرفــدار معمــاری داخلــی مثــل رنــگ فیــروزهای،

بنفش و مشکی بینظیر است .فضای خانه با استفاده
از رنگهــای طالیی ،زرد ،شــکالتی و قهــوهای کمرنگ
نیــز درخشــش خاصــی پیــدا میکنــد .طالیــی در کنار
قهوهای ،هماهنگی بسیار خوبی دارد.
طالیی در اتاق خواب
اتاق خواب فضایی است که ایجاد احساس آرامش

همیشه ورزش کنید
اگــر در حــال اجــرای یــک رژیــم غذایــی
هســتید ،بایــد یــک برنامــه ورزشــی منظــم
را نیــز دنبــال کنیــد .ورزش کــردن ،نــه تنهــا
بــه شــما کمــک خواهد کــرد تــا ســریعتر وزن
کــم کنیــد ،بلکــه باعث خواهد شــد تا پوســت
شــما ظاهــر بهتری پیــدا کنــد .ورزش منظم،
قابلیــت ارتجاعــی طبیعی پوســت را افزایش
خواهــد داد و آن را صــاف و نــرم و ســالمتر
خواهد کرد.

چندراهکارمؤثربرایجلوگیریازشلشدگیپوست
برای کاهش وزن سالم ،بدون افتادگی و شل شدن پوست باید برنامه منظمی داشته باشید .بهترین
راه برای دوری از شــلی پوســت ،کاهش آرام وزن یعنی حدود یک کیلو در هر هفته اســت .کاهش وزن
آرام موجب میشود که هنگام از دست دادن چربی توده عضالت حفظ شود و پوست خود را با کاهش
وزن تطبیــق دهد و شــل نشــود .همچنین با تمرینات هــوازی منظم به چربی ســوزی کمک میکنید.
ورزش اجازه نمیدهد پوست بدن شل شود و قابلیت ارتجاعی طبیعی پوست را افزایش خواهد داد.

آب فراوان بنوشید
پوست سالم در واقع پوستی است که هیدراته
باشــد .پس همیشــه بایــد یک بطــری آب در
دسترســتان باشــد تــا بتوانیــد از آن بنوشــید.
همچنیــن از نوشــیدنیهای ناســالم ماننــد
نوشــابه پرهیــز کنیــد ،زیــرا آنهــا دارای مــواد
شیمیایی و قندهای مضر هستند.

کاهش وزن در جوانی
هرچه سنمان بیشتر میشود ،پوست قابلیت ارتجاعی طبیعیاش را از دست میدهد .بههمین دلیل
اگر هنگام جوانی از شر وزن اضافهتان خالص شوید ،پوستتان بهجای اولش باز خواهد گشت .هر چه
زودتر وزنتان را کم کنید ،شانس بیشتری خواهید داشت که پوستتان خودش سفت شود .پس همین
حاال برای کاهش وزنتان اقدام نمایید.

نقش پروتئین در پوست
کالژن یکــی از فراوان تریــن پروتئینهای بدن
اســت در صورتــی کــه پروتئیــن رژیــم غذایی
کافــی نباشــد کالژن تخریــب شــده و پوســت
شــل با چین و چــروک خواهد شــد .یک رژیم
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در آن ،حرف اول را در دکوراســیون داخلی میزند.
همــان طور کــه میدانیــد زرق و بــرق رنگ طالیی
بســیار زیاد اســت بنابراین بهتر اســت رنگ طالیی
در اکسســوریها ،کوســنها و پردههــای اتاق خواب
استفاده شــود .تنها در صورتی که لوازم اتاق خواب
شــما مدرن و ســاده اســت ،میتوانیــد از یک کاغذ
دیواری طالیی با طرح شلوغ استفاده کنید.
طالیی در آشپزخانه ممنوع
بهتــر اســت در آشــپزخانه کمترین رنــگ طالیی را
بــه کار ببریــد .اکثــر دیزاینرهای ماهر دنیا اســتفاده
از رنــگ طالیی را تنهــا بهصورت نــواری در اطراف
کابینــت یــا ســرامیک میانــی کابینتهــا توصیــه
میکنند .همچنین میتوان برای روح بخشــیدن به
آشــپزخانه با رنگ طالیی ،دیواری که در زیر پنجره
واقعشــده را بــه رنگ طالیی مایل بــه زرد درآورید.
مابقــی دیوارها را هم با کرم روشــن کنید .پردههای
آشــپزخانه بهتر اســت با طرح چهارخانــه عنابی و
عسلی باشد .لوستر سقف آشپزخانه را زرد و طالیی
انتخاب کنید.

غذایــی دارای پروتئینهایــی ماننــد (پنیــر،
شــیر ،حبوبــات ،دانههــا ،آجیــل و ماهــی) که
همه حاوی کالژن و االســتین هستند در حفظ
پوست مؤثرند.
مصرف آنتی اکسیدانها
بــرای جلوگیری از شــل شــدن پوســت پس از
الغــری ،در رژیــم غذایی خود به انــدازه کافی
از آنتــی اکســیدانها ،میوههــا و روغنهــای
ســالم اســتفاده کنید .خوردن میوههــای تازه،
انواع ســبزی ،آجیل و روغنهای ســالم کمک
خواهد کرد تا پوست سالم داشته باشید.
نقش مکملها
با وجــود اینکــه تمام مــواد مغذی مــورد نیاز
بــدن را دریافــت میکنیــد ولــی در رژیمهــای
کاهش وزن از مکمل مولتی ویتامین استفاده
کنیــد تا اطمینــان حاصل کنید کــه هیچ ماده
ضروری را از دســت ندادهاید .کمبود ویتامین
گــروه «ب» در مــواد غذایــی موجــب ریــزش
مــو میشــود .کرمهــای موضعــی و پمادهای
ســاخته شده با ویتامینهای گروه ب میتواند
ســلولهای پوســت را هیدراتــه و التهابــات
پوست را از بین ببرد.

