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اتاق
تلویزیون
خاص

شاد مثل قرمز و زرد انتخاب مناسبی است.
پنهــان کــردن تلویزیــون در اتــاق نشــیمن نیــز
رویکــرد رایجــی در طراحــی دکوراســیون اســت.
میتوانیــد از انــواع کنســولها اســتفاده کنید .در
کشویی آنها نیز میتواند محل نمایش نقاشی یا
پوستر مورد عالقهتان باشد!
یکی از بهترین شیوههای ایجاد فضایی خودمانی
در اتاق نشیمن و تلویزیون ،قرار دادن قفسههای
پر از کتاب بر دیوار پشت به تلویزیون است.
اســتفاده بهینه از فضا را فراموش نکنید .ســعی
کنیــد اطراف تمــام مبلهــا یک میز یا ســطحی
بــرای قــرار دادن خوراکی یــا نوشــیدنیها وجود
داشته باشد .اگر اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی جدا
هستند ،برای اتاق نشیمن و تلویزیون مبلهایی
با ارتفاع کم و میزهایی کوچک انتخاب کنید.
اگــر فرزندان کم ســن دارید ،نیازهــای آنها را در
ایــن فضا در نظــر بگیرید .میزهای کــم ارتفاع با
لبههــای گــرد و کاغــذ دیواریهای جــذاب برای
کــودکان از جملــه مــواردی اســت کــه میتوانید
رعایت کنید .عروســکهای بچهها نیز میتوانند
در کنــار کوســن و پتوهــای تزئینی ،فضا را بســیار
خانوادگی و دلچسب سازند.

خیلیهــا میگوینــد آشــپزخانه قلــب خانــواده
اســت .اما در اکثر منازل ،بیشــترین زمان در اتاق
نشــیمن و اتاق تلویزیون که اغلب یکی هســتند
ســپری میشــود .بــا در نظــر گرفتــن نــکات زیر،
فضایــی کامــاً خاص ایجــاد خواهید کــرد که در
عین راحتی ،بسیار جذاب و گیرا است.
داشــتن مبلمــان راحت و به تعداد کافی بســیار
مهــم اســت .حتی اگــر اتاق شــما کامالً ســفید و
ســاده باشد ،اســتفاده از مبلهای راحتی ،کوسن
و پتوهــای ســبک و زیبــا فضــا را بســیار گــرم و
لذت بخش میکنــد .پتوهایی که به لحاظ رنگی
بــا تم مبلمان و اتــاق همخواناند را روی مبلها
و بقیــه را در ســبدی زیبا کنار آن نگــه دارید .قرار
دادن یک صندلی اضافه در گوشــه فضا نیز ایده
بسیار خوبی است.
اگــر تلویزیــون روی دیــوار نصــب شــده ،در نظر
گرفتــن یــک فریــم بــرای آن باعــث میشــود
جلوهای زیبا و خاص در فضا ایجاد شود.
اگــر اتــاق تلویزیــون از اتــاق نشــیمن جداســت،
دیوارهــا را به رنگی تیــره در آوریــد .بدین ترتیب
محیطی شبیه به سینما ایجاد میشود .استفاده از
مبلهایی راحت و جذاب با رنگهایی جسورانه و

چند نوع ماسک کیوی
برای داشتن
پوستی شاداب تر

کیوی سرشار از ویتامین سی،ای و انواع آنتی اکسیدانهاست که به
جوان شــدن پوست کمک میکنند .ویتامین ســی موجود در کیوی
باعث جلوگیری از خشــک شدن پوســت و کاهش میزان کالژن آن
میشود .همچنین این میوه دارای خواص ضد التهابی است و برای
پیشــگیری از جوش زدن بســیار مؤثر اســت .در ادامه چند ماســک
صورت که از این میوه تهیه میشوند را آموزش خواهیم داد.

ماسک ماست و کیوی

ماسک آب لیمو و کیوی

یک کیوی را پوســت کنده و کامالً له کنید .آن را با
یک قاشــق غذاخوری ماست غلیظ ترکیب کنید
و بگذاریــد برای  20دقیقه روی پوســت صورت و
گردنتــان بمانــد .این ماســک شــادابی زیادی به
پوستتان خواهد بخشید.

یک کیوی له شــده را با یک قاشق چایخوری آب
لیموی تازه ترکیب کنید و بگذارید برای  15تا 20
دقیقــه روی پوســتتان بماند .ایــن ترکیب منافذ
پوســت را کاهــش میدهــد و بــرای پوســتهای
چرب توصیه میشود.

ماسک موز و کیوی

ماسک آلوئه ورا و کیوی

یک قاشق غذاخوری موز له شده را با یک قاشق
غذاخوری ماســت ترکیب کنید و بــرای  20تا 30
دقیقه روی پوست صورت و گردن نگه دارید .این
ماسک خاصیت مرطوب کنندگی و نرم کنندگی
زیادی دارد.

یــک کیوی لــه شــده را با یــک قاشــق غذاخوری
ژل آلوئــه ورا ترکیب کنید و بــرای  15دقیقه روی
پوســت صــورت و گــردن بگذاریــد .این ماســک
بســیار ســریع آرامــش زیــادی به پوســت خواهد
بخشید.

ماسک زرده تخم مرغ و کیوی
یک قاشــق غذاخوری کیوی له شــده ،یک قاشق
غذاخــوری روغن زیتون و یــک زرده تخم مرغ را
با هم ترکیب کنید و برای  15دقیقه روی صورت
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نگــه دارید .این ماســک منافذ پوســت را بســته،
به ســفت شــدن آن نیز کمک میکنــد و ظاهری
درخشانتر به پوستتان میبخشد.

