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جای مناسب
عکسهای
خانوادگی
در دکوراسیون

تزئیــندیواربــاعکــسازایدههایفوقالعــادهبرای
پوششدیوارخالیاست.مخصوصاًاگراینعکسها،
عکسهــایخانوادگیدربرهههایمختلفزندگی
باشــند .عکسهای خانوادگــی در هر مکانی ،نمایی
گرموصمیمانهایجادمیکنند.امااینرابدانیدقاب
عکسهابایدبادکورومبلمانخانه،هارمونیایجاد
کنند.حتــیمدلچیدنقابعکــسرویدیواراتاق
نیزیکیازمهمترینقسمتهایتزئیندکوراسیون
داخلیمنزلحسابمیشود.

عکسهایی با شکل قلب
عکسهایــی بــا اندازههــای کوچــک را انتخــاب
کنیــد و بــا قرارگیــری آنهــا در کنار هــم یک قلب
خوشگل درست کنید .این ایده برای اتاق خواب
و فضاهای شخصی بســیار مناسب بوده و ظاهر
جذاب و شــگفتانگیزی را برای دکوراســیونتان
بــه ارمغــان مــیآورد .معموالً پسزمینه ســفید
رنگ برای قابهای عکس بهترین انتخاب است
زیرا که براحتی با تمامی ســبکهای دکوراسیون
داخلی ترکیب میشود.
گوشههایخانه
شــما میتوانیــد گوشــههای خانهتــان را بــا
عکسهــای موردعالقهتــان تزئیــن کنیــد .ایــن
ایــده ارزان بــوده و برای اتاق خواب عالی اســت.
عکسهای مورد عالقهتان را انتخاب کنید و آنها
را در هــر شــکل و طرحــی که مایل هســتید ،روی
دیوار بچسبانید.

طراحیهندسی
یکی دیگــر از روشهای خالقانــه و منحصربفرد
برای نمایش عکسهای شــما میتواند استفاده
از طرحهــای هندســی باشــد .از نبوغ و اســتعداد
خودتــان اســتفاده کنیــد و بــا کمــک ســیم یا نخ
شــکلهای هندســی جذابــی را بــرای نمایــش
سه ایتان ایجاد کنید.
عک 
بهترین قسمت منزل برای عکس ها
اتــاق نشــیمن ،مهمتریــن مــکان بــرای نمایش
عکسهای خانوادگی اســت .میتوان هم گالری
دیــواری ایجــاد کرد و هم آن را با ســایر مبلمان و
لوازم دکوری ســت کرد .مثالً میتوانید عکسها
را روی دیــوار ،پشــت مبلهــای راحتــی یــا باالی
شومینه نصب کنید.
فقط کافیست خالق باشیم
بــدون هیــچ گونــه تزئینــات و مــوارد اضافی نیز
میتــوان چیدمانــی زیبــا و ســاده از عکسهــا

مراقبت از

مـوها

در فصل سرما
مراقبــت از موهــا در طــول فصلهــای پاییــز و
زمســتان بــا فصلهــای بهــار و تابســتان کمــی
متفاوت اســت .تغییــر شــرایط آب و هوایی روی
لطافت پوست و مو مؤثر بوده و در ظاهر و زیبایی
آن تأثیــر دارد .در فصل ســرد احتمال ریزش مو
بیشــتر است و اساســاً ســرما باعث میشود رشد
موها نیز کمتر شود .احتمال خشکی بیشتر موها
ی هم ب ه علت سرما و آلودگی هوا
و آسیب دیدگ 
بسیار بیشتر خواهد بود.

هر روز موهای خود را نشویید
از آنجــا کــه هــوای ســرد موهای شــما را خشــک
می کنــد ،نیازی به شســتن هر روز موها نیســت.
شســت و شــوی مــداوم موهــا موجــب میشــود
رطوبت موهایتان کــه وظیفه محافظت در برابر
ســرما را دارد ،از بین برود و انجام این کار ممکن
اســت موهای شما را بیشتر خشــک کند .موهای
خود را دو بار در هفته بشــویید .موهای شما باید
بتوانند رطوبت بیشتری را حفظ کنند.
از نرمکننده استفاده کنید
اگــر موهایــی چرب داریــد ،از یک نرمکننده ســبک

استفاده کنید و فقط روی انتهای موها تمرکز داشته
باشید .اگر موهایتان خشک است ،از یک نرمکننده
عمیقتر استفاده کنید .زمانی که می خواهید دوش
بگیریــد ،نرمکننده را به موهــای خود بمالید و چند
دقیقهای پیش از شست و شو صبر کنید.
از شامپوی بچه استفاده کنید
گاهــی الزم اســت شــامپویی را که بهطور مســتمر
استفاده میکنید کنار بگذارید و شامپویی مصرف
کنیــد که کمتر مــواد شــیمیایی دارد .هفتهای یک
توشوی مو از شامپوی بچه استفاده
بار برای شس 
کنیــد .خیلــی زود متوجه تفاوت آن خواهید شــد.
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داشــت .آنهــا را بــا پونزهــای رنگــی و بــا ســلیقه
خــاص خودتــان بهصــورت خالقانــه روی
دیــوار نصــب کنیــد .همچنیــن بــا قابهایــی به
رنگهــا و شــکلهای متفــاوت نیــز میتــوان
جلوهای زیبا و شــاد ایجاد کرد .تنها کافیســت در
چیدمــان آنهــا از نهایــت ذوق و خالقیــت خــود
استفاده کنید.
طراحی کامل دیوار
بــه جــای اســتفاده از راه حلهــای همیشــگی
ماننــد آویــزان کــردن از دیــوار یــا اســتفاده از
ویترینهــا ،فقط کافی اســت چند شــلف را روی
دیــوار نصب کــرده و قــاب عکسهــا را روی آنها
بچینید.
بــا ایــن کار تابلوها یا قابهــای عکس مانند یک
گــروه عمــل کرده و با ســت کــردن رنــگ و مدل
فریمهــا ،میتوانیــد هارمونــی زیبایــی برایشــان
در نظر بگیرید.

ی موها از دســت
بــرای اینکــه مطمئن شــوید نرم 
نرفته است ،از نرمکننده استفاده کنید.
از روغنها استفاده کنید
مراقبت از موها با اســتفاده از روغنهای طبیعی
فقط مخصوص فصل ســرما نیســت ،اما در این
فصل موهای شــما بیشــتر از همیشــه به تغذیه
شدن نیاز دارد .آفتاب شدید تابستان ،آب استخر
و اســپریهای ضــد آفتــاب همــه و همــه باعث
ضعیف شــدن موها میشــوند .برای پیشــگیری
از خشــک شــدن موها و پوســت ســر ،چند قطره
روغــن نارگیل به شــامپو اضافه کنیــد .میتوانید
پس از حمام نیز انتهای موهای نم دار خود را با
روغنهای طبیعی ماساژ دهید.
دوش آب داغ ممنوع
از دوش گرفتن با آب داغ دوری کنید ،چرا که آب
داغ به موهایتان آسیب میرساند .در عوض ،آب
را ولرم تنظیم کنید یا اینکه از آب ســرد اســتفاده
کنید تا باعث درخشندگی موهایتان شود.
موها را ماساژ دهید
ماساژ پوست سر در پاییز و زمستان ب ه شما کمک میکند
تا جریان خون بهتری در این ناحیه داشــته باشید ،رشد
موها بهبود یابد و در کل موی ســالم تری داشته باشید.
پیشــنهاد میشود در هنگام ماســاژ از روغنهای گیاهی
برای تقویت هرچه بیشتر موها استفاده شود.

