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سعیده ستوده نیا

خانه برای همه ما نقش
یک پناهگاه امن را دارد و
باید مکانی برای زندگی و
استراحت و آرامش باشد.
یکی از عواملی که تأثیر زیادی
در داشتن فضایی
آرامش بخش و خانهای
بیاسترس دارد نوع چیدمان
دکوراسیون و ترکیب درست
آنهاست .علم روانشناسی
و هنر طراحی دکوراسیون
دست به دست هم دادهاند
تا به ما بیاموزند چگونه سبک
زندگی نادرست خود را کنار
بگذاریم ،خانه خود را به
محیطی آرامش بخش تبدیل
کنیم و در نهایت زندگی
شادتری داشته باشیم.
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خانهای آرام بخش داشته باشیم
استفاده از رنگ های روشن
انتخــاب رنــگ های شــاد و روشــن برای دیــوار و
مبلمــان خانــه ،باعــث ایجــاد آرامــش و راحتی
میشــود .آبی کمرنگ ،گلبهی ،صورتی روشــن،
کــرم ،ســبز و خاکســتری بهتریــن گزینــه بــرای
انتخاب است .برای تنوع و جذابیت دکور ،اضافه
کردن چند قطعه مثل تابلو و کوسن ،فرش ،کمد
و اکسســوری با رنگ های تند ،تضاد و کنتراســت
زیباتــری ایجــاد مــی کنــد و فضــا را از یکنواختی
نجات می دهد.
استفاده از لوازم چوبی
همیشــه چــوب و مشــتقات چوبــی یــک حــس
آرامــش و راحتی خاصی با خود بــه همراه دارد،
زیرا یاد آور طبیعت اســت .پس چه چیزی بهتر
از اینکــه بــا انتخــاب چند تکــه از مبلمــان چوبی
طراوت و حس بهتری به محیط خانه ببخشیم.

امــا ایــن نکتــه را فراموش نکنیــد که زیــاده روی
در انتخــاب مبلمــان و لــوازم چوبــی از خاصیت
آرامبخش و ضد استرســی آن کم کرده و محیط
را خستهکننده نشان می دهد.
نورطبیعی
اگر خانهای نورگیر با پنجرههای بزرگ دارید بهتر
اســت در روز پــرده ها را کنار بزنید یــا تا جایی که
ممکن اســت از پردههای نازکتر استفاده کنید.
در غیــر اینصــورت حتماً به فکــر تأمین نور کافی
با انواع المپ و لوســتر و لوازم روشــنایی باشــید.
پرنور بودن خانه تأثیــر زیادی در آرامش و ایجاد
فضایی بیاسترس خواهد داشت.
گیاهان و آکواریوم
نــگاه کــردن به طبیعــت میتوانــد تنش عصبی
و فشــارخون را کاهــش بدهــد .پــس بــرای اینکه

خانهای آرام و دنج داشــته باشــیم بهتر اســت از
گلهای طبیعی چه به صورت گلدان ســبز و چه
به صورت گلهای شــاخه بریده اســتفاده کنیم.
ایــن نکتــه را فرامــوش نکنید کــه گل هــای زرد و
پژمــرده را از محیــط خانه دور کرده و همیشــه از
گل های باطراوت استفاده کنید.
پرهیز از دکور شلوغ
در انتخــاب مبــل ،صندلیها ،تختخــواب ،فرش

و ایــن قبیــل لوازم دقــت کنید .همچنین ســعی
نکنیــد تمام فضای خانه را با وســایل و مبلهای
بــزرگ و جاگیــر و دکوریجــات پــر کنید .شــلوغی
بیــش از حــد چشــم را خســته و حــس آرامش و
راحتی را از فضا کم می کند .همچنین بینظمی
منــزل میتوانــد شــما را کالفــه و عصبانــی کنــد
پــس تــا جای ممکــن خانــه را مرتب نگــه دارید
و هــر چیزی را بعد از اســتفاده ســر جــای اصلی
خود بگذارید.

زیـبـایـی

مـوهـای
چـــرب
موهای چرب بســیار آزاردهنده هستند .مخصوصاً اگر مطمئن باشید
کــه موهای شــما تمیزند .موهــای چرب ،کثیف و خســتهکننده بهنظر
میرســند و این مشــکل بیشــتر در موهــای بلوند و رنگ روشــن دیده
توشــوی بموقع یکــی از عوامل ایجــاد چربی مو
میشــود .عدم شس 
اســت .چربی موها به علت ترشــح چربی توســط غدد سباسه پوست
سر ایجاد میشود.این ترشحات به طور طبیعی برای پوست سر مفید
هستند اما هنگامی که میزان ترشحات باال میرود موهای شما چرب
به نظر میرســد .چربی بیش از اندازه پوســت سر موجب ایجاد شوره
سر و جوش سر میشود.

توشوی بیشتر
شس 

لیموترش

نعناع

معموالً پزشــکان برای داشــتن
مــوی ســالم توصیــه میکننــد
کمتــر از شــامپو اســتفاده کنیــد.
امــا نه برای کســانی کــه موهای
چرب دارند .وقتی شــما موهای
توشو
خودتان را با شــامپو شس 
میدهیــد چربیهــای ســطح
پوســت ســر بــه دام میافتنــد و
پوست سرتان پاکسازی میشود.
با شســت و شــوی منظم روزانه
موهای خود ،مانع چرب شــدن
مکرر آنها شوید.

لیمــو دارای تأثیر چشــمگیری
بــر درمــان چربــی مــوی ســر،
کنتــرل چربی مو و از بین بردن
چربیهــای متراکــم شــده مــو
است .خاصیت اسیدی آبلیمو
باعــث متعــادل شــدن چربی
پوست سر میشود .کافی است
آبلیمــو را با آب مخلــوط کرده
توشــوی موهــا
و پــس از شس 
بــا شــامپو ،از آبلیموی طبیعی
بــرای شســتن مــو اســتفاده
کنید.

شــامپوی نعناع تأثیر شــگرفی
بر رفــع چربــی موی ســر دارد.
مقــداری نعنــاع را جوشــانده
و بعــد از ســرد شــدن ،بــا
آب مخلــوط کنیــد .بعــد از
توشــوی مــو بــا شــامپو از
شس 
محلــول نعناع اســتفاده کنید.
مخلــوط کردن نعناع با ســرکه
میتوانــد تأثیــرات بهتــری نیز
داشته باشد.

رژیم غذایی متعادل
مطالعات نشان میدهند غذاهایی که ما در طول روز مصرف میکنیم تأثیر مستقیم روی غدد سباسه دارند.
مصرف بیشتر چربیها و کربوهیدراتها میتواند بهطور طبیعی ترشح سبوم از غدد سباسه را بیشتر نماید و
در مقابل آن کاهش میزان مصرف این مواد غذایی منجر به کاهش ترشــحات غدد سباســه میشــود .پس با
داشــتن یک رژیم غذایی متعادل از چربیها و کربوهیدراتها میتوانیم ترشــحات این غده را کنترل نماییم.
برای این کار بهتر است چربیهای سالم مانند روغن زیتون ،آووکادو و روغن نارگیل را انتخاب کنیم .همچنین
با مصرف غذاهای دریایی و دریافت اسیدهای چرب میتوانیم بر عملکرد صحیح این غدد تأثیرگذار باشیم.
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