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تخته سفید
خودتان را
بسازید!
گلنوشنصیری

خیلی از ما عادت داریــم کارها ،آرزوها ،برنامهها
و هدفهــای خود را لیســت کنیم .امــا اغلب این
لیســتها از چشــم پنهــان میماننــد و چه بســا از
یاد میروند .داشــتن یک سطح بزرگ که همواره
جلــوی چشــم ماســت و میتوانــد بســتر تمــام
نوشــتههای مهم و کارها ،یا حتی یادداشــتهایی
از طــرف عزیزانمــان باشــد راه حــل مناســبی
برای این مشــکل اســت .تختههای ســیاه گچی از
محبوبیــت زیــادی برخوردارند ،اما داشــتن تخته
ســفید ،فضا را بــه مراتب روشــنتر نگــه میدارد
و پــس زمینــهای خنثــی و مناســب برای هــر نوع
یادداشت و تصویری است.
 -1ابتدا الزم اســت یک ورقه فلزی داشــته باشید.
میتوان یک ســطح بــزرگ ،یا مجموعــی از چند
وایــت بــرد هم انــدازه یــا بــا اندازههــای گوناگون
داشــت .اگــر میخواهیــد تختهتــان خاصیــت
آهنربایی داشته باشد به جنس فلز دقت کنید.

 -2بــرای آنکه رنــگ بهتر به ورقه فلزی بچســبد،
بهتر است روی صفحه یک الیه پرایمر مخصوص
فلز یــا پرایمر همه کاره اســپری کنید و  24مهلت
دهید تا کامالً خشک شود.
 -3ســطح فلــز را اگــر الزم اســت صیقــل دهیــد.
همچنین مطمئن شــوید گرد و خاک بر سطح آن
ننشســته اســت .در این مرحله بــه نوعی رنگ دو

جزئــی بهنام رنــگ «درای ایریز» و یــک غلتک یا
قلم مو احتیاج دارید .اســتفاده از غلتک سطحی
یکدســتتر به شما خواهد داد 2 .الی  3بار سطح
را رنگ آمیزی کنید.
 -4فراموش نکنید ســوراخ کردن صفحه را قبل از
آنکه به دیوار آویخته شود انجام دهید .یک تخته
چوبــی زیر آن گذاشــته و با تیزتریــن میخهایی که

دارید سوراخهایی در سطح آن ایجاد کنید.
تخته وایت برد شــما حاال آماده است .بهتر است
از آن در فضایــی ماننــد بــاالی میــز تحریــر یــا کار
اســتفاده کنید .تمام ماژیکهای وایــت برد قابل
اســتفاده بــر آن هســتند .فرامــوش نکنیــد جایــی
بــرای قــرار دادن ماژیکها کنار وایــت برد در نظر
بگیرید!

زیـبـایـی
استفاده بیش از حد روغن مو:
هرچند روغــن مو ظاهری زیبا به موها میبخشــد،
اما اســتفاده از آن به افرادی که موهای نازک دارند
توصیه نمیشود زیرا روغن بر موهای آنها سنگینی
خواهــد کــرد .اســتفاده از یــک نرمکننــده قــوی را
جایگزین آن کنید.
رنگ نکردن مو:
جالب اســت بدانید رنگ کــردن مو ضخامت آن را
افزایــش میدهد .در واقع الیــه رنگ کوتیکول مو را
در بــر مــی گیرد .اضافــه کردن هایالیــت به موهای
نــازک نیز با ایجاد کنتراســت بین روشــنی و تیرگی
موها ظاهری پرتر به آن میبخشد.
عدم استفاده از نرم کننده:
نرمکننده برای انواع مو و بخصوص موهای نازک ضروری
اســت .نرمکنندههایــی کــه خاصیت حجــم دهندگی نیز
دارند برای این دسته از موها مناسبترند.

اگر موهای نازکی
دارید از اشتباهات
زیربپرهیزید!

نگهــداری و مراقبــت از موهــای نــازک معمــوالً کاری
سخت است .هر چند عواملی مانند بیماری ها ،مصرف
دارو ،ســن ،مشــکالت هورمونــی و فاکتورهــای ژنتیکــی
نقش پررنگی در کیفیت و ســامت موها بازی میکنند،
همچنــان میتوان بــا رعایت کردن نکاتــی موهای خود
را در برابر آســیب دیدگــی و ریزش محافظت نمود .اگر
موهای نازکی دارید ،به تغذیه و پرهیز از اســترس توجه
زیادی داشته باشید و از انجام اشتباهات زیر بپرهیزید!

بستنموهایخیس:
مــو وقتی خیــس اســت بیشــتر از حالــت نرمال
خــود کــش میآیــد بنابرایــن کشــیدن و بســتن
موهــای خیــس آنها را در معرض آســیب جدی
و شکســتگی قرار میدهد .اگر الزم است موهای
خیــس خــود را ببندیــد از کشهــای پهــن و نرم
استفاده کنید.

10

شستن هر روزه مو:
اگــر موهــای نازکــی داریــد از شســتن هــر روزه آن جــداً
بپرهیزید .این کار مو را خشک و آسیب پذیرتر میکند.
استفاده بیش از حد از پودر پوشاننده کف سر:
ممکن اســت بــرای پوشــاندن قســمتهای خالی
شــده ســر از پودرهای مخصــوص این کار اســتفاده
کنیــد .این پودرهــا در واقع فیبرهای رنگ شــدهاند.
اســتفاده مــداوم و هر روزه از آنهــا در طول چند ماه
یا چند ســال باعث بسته شــدن منافذ پوست سر و
ریزش بیشتر مو میشود.
استفاده بیش از حد از اکستنشن:
هرچنــد اکستنشــن مــو بــه آن ظاهــری زیبــا و پرتر
میبخشــد اما اســتفاده زیــاد از آن اســترس باالیی
بــه موها وارد میکند .بهتر اســت هر ســه ماه یکبار
مدل موهای خود را عوض کرده و آنها را کمی کوتاه
نمایید تا مو و پوست کف سرتان استراحت کند.

