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آشپزخانههای پرطرفدار در سال جدید میالدی

بــا آغــاز ســال جدیــد میــادی
گلنوشنصیری
طراحــان داخلــی رویکردهای
جدیدخوددردکوراسیونرامعرفیکردهاند.درادامهاین
مطلبشماراباتازهترینرویکردهادرطراحیآشپزخانه
آشــنا خواهیم کرد .چــه بخواهید آشــپزخانهتان را کمی
تغییردهیدچهبخواهیدآشپزخانهایراازنوطراحیکنید،
دانستننکاتزیربهآشپزخانهشماظاهریمدرنمطابق
باجدیدترینترندهاخواهدداد.

کابینتهای مخفی :در سال جدید به نظر میآید
طراحــان و مشــتری هایشــان عالقــه زیــادی بــه
کابینتهــای مخفی امــا کارآمد نشــان میدهند.
یکپارچگــی ظاهــر آشــپزخانه از اهمیــت زیــادی
برخوردار است.
شــیرآالت :شــیرآالت با جنــس پیوتر بســیار مورد
پســند قــرار گرفتهانــد چــرا کــه ظاهــر آنهــا مثــل
شــیرآالت مســی یا روکشهــای طالیی جلــوه دار
نیست ،اما در عین سادگی بافت و عمق خوبی به
فضای استفاده شده در آن میبخشد.
قفســههای باز :یکــی از ترندهای ســال  ،2019زدن
قفســهای بــاز و از جنــس چــوب ،فلز یا شیشــه زیر
کابینتهای باالیی آشپزخانه است .این رویکرد از
فضاهای کافی شــاپی و هتلها الهام گرفته شده و
راه خود را به آشپزخانه منازل باز کرده است.
اســتفاده از رنــگ :گفتــه میشــود در ســال جدید
آشــپزخانههایی بــا ظاهــری تمامــاً یکرنــگ از مد
خواهنــد افتــاد .اضافــه کــردن رنــگ و طــرح ،چه
در صندلیهــای آشــپزخانه باشــد چه در ســنگ و
کاشــیهای استفاده شــده ،رویکرد جدید طراحان
داخلی است.
کابینتهــای رنگــی :همانطــور کــه گفتــه شــد
آشپزخانههایی که تماماً به یک رنگاند دیگر چنان

محبوبیتــی ندارنــد .کابینتهای رنگــی ،بخصوص
تنالیتههای رنگ آبی و ســبز در ســال جدید میالدی
بسیار مورد توجه قرار خواهند گرفت.
چراغهــای آویــزی :چراغهــای آویــزی بــزرگ و با
ظاهر خاص برای استفاده در آشپزخانههای اوپن
در نظــر گرفته شــدهاند .اخیراً طراحان به ســمت
نورپردازیهایی که ظاهری مجسمه وار و طراحی
جسورانه دارند بیشتر متمایلاند.
فاصله زیاد کابینت ها :رویکرد جدید دیگر فاصله
زیاد بین کابینتهای باال و پایین اســت تا سطحی
بسیار بزرگ و وسیع بین آن دو وجود داشته باشد.
انتخــاب کاشــی مــورد اســتفاده در این ســطح کار
ســخت و مهمی اســت که باید با توجــه به فضای
کلــی آشــپزخانه صــورت گیــرد .امــا تأثیــر بصری
شــگفت انگیــز این رویکــرد طراحان را شــیفته آن
کرده است.
دســتگیرههای چوبــی یــا چرمــی :اســتفاده از
دســتگیرههای فلزی و ســنگین با ظاهر ســخت یا
پــر طمطراق دیگــر طرفدار زیــادی نــدارد .اغلب
افــراد بهدنبــال گزینــهای خاصتــر و خودمانیتــر
میگردنــد که یادآور طبیعت نیز باشــد .به همین
دلیــل طراحــان دســتگیرههای چرمــی و چوبی را
جایگزین آنها کردهاند.

زیـبـایـی

آنچه باید درباره
خواص رتینول بدانید

احتماالً درباره خواص ضد چروک رتینول شنیدهاید.
امــا امروز شــما را کامالً بــا این ماده ،خــواص و نحوه
اســتفاده صحیــح از آن آشــنا خواهیــم کــرد .رتینول
ن ای اســت .ایــن مــاده را میتوان از
نوعــی از ویتامیــ 
برخــی مواد غذایی و مکملهــا دریافت کرد .رتینول
برای ســامت پوســت و نیز قوه بینایی مادهای بسیار
مهم به شــمار میرود .این ماده تولید کالژن پوســت
را افزایــش داده و چــروک و حتــی جــای جوشهــا را
محو میکند .به همین دلیل اســت که رتینول یکی از
ترکیبات اصلی اغلب کرمهای ضد پیری است .کرم
و سرم رتینول نیز در داروخانهها به فروش میرسد.

از چه سنی شروع به استفاده از رتینول کنیم؟

توصیه میشــود از ســن  40ســالگی به بعــد برای
ســامت پوست از رتینول استفاده کنید ،چرا که در
این سن آسیبهای ناشی از نور خورشید بر کالژن
پوســت خود را نمایان میکننــد .از آنجایی که این
ماده میتواند موجب خشکی پوست و قرمز شدن
آن شــود .بهتر اســت قبل از شــروع به اســتفاده با
متخصص پوست مشورت کنید.

هر چند وقت یکبار رتینول بزنیم؟

برای شــروع بهتر اســت بــه اندازه یــک نخود از
کرم را یک شب در میان به تمام صورت بزنید.
فرامــوش نکنیــد چندیــن هفته طول میکشــد
تــا پوســتتان به آن عــادت کنــد .اگــر ناراحتی
پوســتی بــروز کرد ،مصــرف آن را به یــک بار در
هفته کاهش دهید .کمی قرمزی پوست ،پوسته
پوسته شــدن و احســاس ســوزش در هفتههای
اول طبیعی اســت .این در واقع این دوره عادت
کردن و الیهبرداری پوست است .رتینول پوست
را نســبت بــه نــور حســاستر میکنــد بنابرایــن
اســتفاده از کــرم ضد آفتاب را بــه هیچ عنوان از
یاد نبرید.

تأثیــرات رتینــول پــس از چــه مــدت دیــده
خواهد شد؟

ماننــد بســیاری از محصــوالت مرتبــط بــا
مراقبتهای پوستی ،برای دیدن نتیجه استفاده
از رتینــول نیــز مهمترین نکتــه تداوم اســتفاده
است .رتینول تأثیر قابل مشاهده سریعی ندارد
و بین دو تا چهار ماه طول میکشد تا بهتر شدن
کیفیت پوســتتان را احساس کنید .اما با ادامه
اســتفاده تغییرات مثبت ایجاد شده بارزتری را
خواهید دید.
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برای گرفتن بهتریــن نتیجه ،چطور از رتینول
استفادهکنیم؟

نحوه اســتفاده از رتینول تأثیر مهمی در اثرگذاری
آن دارد .ابتــدا صــورت خــود را بشــویید و کرم دور
چشــم بزنیــد تا پوســت نــازک و حســاس اطراف
چشــم آســیبی نبیند .ســپس بگذارید پوســتتان
کامــل خشــک شــود .اگــر رتینــول را بــه پوســت
مرطــوب بزنیــد جذب آن بیشــتر شــده و میتواند
موجب آســیب زدن به پوست شود .به اندازه یک
دانــه نخــود از کــرم رتینــول را برداشــته و ابتــدا به
چانه خود بزنید ســپس با ســر انگشتان با حرکات
دوار رو بــه بــاال آن را پخــش کنیــد .در مرحله آخر
مرطوبکننده نیز بزنید.

